
DATA DA SESSÃO: 31/8/2012

REQTE.:  O SR. PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO
SANTO

REQDOS.: A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITPEMI-
RIM e O SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR MAURÍLIO ALMEIDA DE ABREU

R  E  L  A  T  Ó  R  I  O

O SR. DESEMBARGADOR MAURÍLIO ALMEIDA DE ABREU
(RELATOR):-

Trata-se de ação de inconstitucionalidade, onde o
Ministério Público do Estado do Espírito Santo, por meio
de seu Procurador Geral de Justiça, impugna a Lei Muni-
cipal de Cachoeiro de Itapemirim, nº 6.151/08, que dis-
põe sobre a aprovação de projetos para implantação de
condomínios horizontais.

Segundo o Ministério Público Estadual, cuida a
lei local em transmudar de forma automática, áreas de
zona rural para zona urbana, onde já implantados os con-
domínios, autorizando a aprovação de projetos sem previ-
são de estudos de impacto ambiental ou relatório de im-
pacto ambiental, em violação ao artigo 187 da Constitui-
ção Estadual, além de violar o princípio da democracia
participativa, ao não permitir a participação popular
direta na elaboração da Lei, o que afirma ser requisito
no processamento dos instrumentos de planejamento urba-
nístico e parcelamento do solo urbano.

O Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim,
em suas informações, aduz a inexistência de vício
formal, afirmando ter sido observado o devido processo
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legislativo. No campo da inconstitucionalidade material,
afirma haver equívoco de interpretação, pois não haveria
qualquer espécie afastamento da necessidade de licencia-
mento ambiental.

Já a Câmara legislativa Local, limita-se em ale-
gar a regular promulgação da Lei, colacionando o texto
da legislação Municipal pertinente ao processo legisla-
tivo.

Em parecer final, o Ministério Público Estadual
reafirma a existência de vício formal e material, dada a
inexistência de previsão de estudo de impacto ambiental
e estudo de impacto de vizinhança, além da imediata
transformação de área rural em urbana, com a simples im-
plementação do loteamento.

Eis o relatório. 
Em atenção ao art. 170 de nosso Regimento Inter-

no, remeta-se cópia deste Relatório aos demais Desembar-
gadores integrantes deste Tribunal Pleno e inclua-se em
pauta para julgamento.

*

V  O  T  O

Como visto, fundamenta a presente actio a alega-
ção de inconstitucionalidade material e formal da Lei
Municipal nº 6.151/08, que dispõe sobre a aprovação de
projetos para implantação de condomínios horizontais,
vícios arguidos em função de irregularidades no processo
legislativo, bem como, pela não exigência de certos re-
quisitos de natureza ambiental, como estudo de impacto e
licenciamento, na aprovação de projetos permitidos pela
aludida Lei.

Como afirmei em minha decisão do pedido liminar,
a matéria posta em debate está a envolver questão de in-
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teresse geral e de importância elementar na vida
moderna, que encontra pilar de sustentação no princípio
da dignidade da pessoa humana, possuindo natureza
difusa, elencada entre os direito ditos de 3ª geração,
qual seja, a tutela do meio ambiente.

Lembro que na análise de casos que tais, deve-se
sempre se ter em mente, nas claras palavras de José
Afonso da Silva, que “O meio ambiente é, assim, a itera-
ção do conjunto de elementos naturais, artificiais e
culturais que propiciem o desenvolvimento equilibrado da
vida em todas as suas formas. A integração busca assumir
uma concepção unitária do ambiente, compreensiva dos re-
cursos naturais e culturais." (in Direito Ambiental
Constitucional. 6ª ed., Ed. Malheiros, pp. 20-21)

Na concretude do caso, não me parece haver dúvi-
das do parâmetro Constitucional das quaestios suscitadas
pelo Ministério Público Estadual, prevendo textualmente
a Constituição Estadual em seus artigos 186 e 187 que:

 
Art. 186. Todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente saudável e equilibrado, impondo-
se-lhes e, em especial, ao Estado e aos Municí-
pios, o dever de zelar por sua preservação, con-
servação e recuperação em benefício das gerações
atuais e futuras.

Art. 187. Para a localização, instalação, opera-
ção e ampliação de obra ou atividade  potencial-
mente causadora de significativa degradação do
meio ambiente, será exigido  relatório de impac-
to ambiental, na forma da lei, que assegurará a
participação da comunidade em todas as fases de
sua discussão.
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Da peça inaugural, extrai-se que a pecha de in-
constitucional, é atribuída à Lei Municipal no seu âmbi-
to formal e material.

Passemos, então, à análise do aspecto formal da
legislação local, eis que trata-se de vício precedente
em sua origem.

Neste ponto, a alegação do Parquet dá conta de
que a Lei 6.151/2008, guardaria em seu fim uma natureza
própria de “política de desenvolvimento urbano”, ou
seja, suas disposições estariam a influir na política de
desenvolvimento urbano da cidade, mormente quando auto-
riza a criação de tal espécie de condomínios e a trans-
mudação automática de área rural em urbana, dos terrenos
em que construídos os condomínios horizontais.

Ocorre que tal natureza do tema legal (política
de desenvolvimento urbano), exige, por disposição Cons-
titucional expressa, a participação popular na sua for-
mulação, o que não teria sido respeitado no caso concre-
to.

Vejamos então, o que diz a Constituição Estadual
sobre este ponto:

Art. 231. A política de desenvolvimento urbano,
executada pelo Poder Público Municipal conforme
diretrizes gerais fixadas em lei, tem por obje-
tivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções
sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus
habitantes.

Parágrafo único. Na formulação da política de
desenvolvimento urbano serão assegurados:
(...)

IV - participação ativa das entidades comunitá-
rias no estudo e no encaminhamento dos planos,
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programas e projetos, e na solução dos problemas
que lhes sejam concernentes.

Ora, me parece claro que a Lei Municipal em de-
bate, possui evidente intuito de regular questão essen-
cialmente afeta à política de desenvolvimento urbano,
uma vez que os condomínios horizontais são uma realidade
inegável em nosso Estado, sendo cada vez mais corriquei-
ros os lançamentos imobiliários desta espécie, não sendo
diferente no Município de Cacheiro de Itapemirim.

Não me resta dúvida de que empreendimentos que
tais, possuem, não raro, grandiosidade suficiente a ge-
rar sim impacto urbano/social/ambiental, a fazer com que
se debata esta realidade em sede de políticas públicas
de desenvolvimento urbano. Tanto assim o é, que a pró-
pria Lei transforma áreas rurais em urbanas pelo simples
fato de nela haver se constituído um condomínio horizon-
tal, além de regular as vias de acesso, parcelamento e
ocupação do solo, coleta de lixo, sistemas de água e es-
goto e etc., questões estas naturalmente afetas ao des-
envolvimento urbano.

Veja-se que essa aludida transformação automáti-
ca de áreas rurais em áreas urbanas, importa mesmo em
alteração indireta do próprio PDU - Plano Diretor Urbano
- Local, a revelar legalidade duvidosa. Não obstante o
desapego para com as questões meramente legais nesta
via, tal afirmação serve a lançar a premissa de que a
alteração do PDU é política de desenvolvimento urbano, e
portanto, também demanda a participação popular direta.

Diante de toda esta realidade, é preciso reco-
nhecer, eis que resta nítido dos autos, que não cuidou a
Municipalidade em viabilizar os mecanismos de consulta
popular pertinentes.

Importa deixar claro, que a participação social
nas políticas públicas não constituí mera formalidade,
ao contrário, serve como meio de exercício da soberania
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popular, em atenção ao princípio da democracia partici-
pativa, a consagrar o Estado Democrático de Direito, a
teor do parágrafo único, do artigo 1º, da Constituição
Federal.

Este Tribunal já teve a oportunidade de reconhe-
cer, já em sede de ações de via direta, frise-se, a in-
constitucionalidade de Lei por vício formal em casos
análogos ao destes autos, senão vejamos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N.°
3.047/11 DO MUNICÍPIO DE LINHARES. CONCESSÃO DE
ALVARÁ E LICENCIAMENTO AMBIENTAL A ESTABELECI-
MENTOS INDUSTRIAIS, COMERCIAIS, RURAIS E DE SER-
VIÇOS. NECESSIDADE DE PRÉVIA PARTICIPAÇÃO POPU-
LAR NA EDIÇÃO DE LEI QUE ALTERA REGRAS DE POLÍ-
TICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO. VÍCIO FORMAL DE-
TECTADO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE CONFLITO ENTRE
NORMAS QUE GUARDAM RELAÇÃO SUBSIDIÁRIA. EXCESSO
DE PODER LEGISLATIVO. VÍCIO MATERIAL
CONFIGURADO. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. 
1) Reconhece-se a inconstitucionalidade formal
na edição de norma estadual que promove altera-
ções na política de desenvolvimento urbano sem
prévia participação e discussão com a população,
mediante audiências públicas e consulta às enti-
dades comunitárias, consoante determina o art.
231 da Constituição Estadual e, por conseguinte,
o Plano Diretor Urbano e a Leis de Uso e Ocupa-
ção do Solo do Município. Precedentes do Tribu-
nal Pleno. 
(...)
5) Representação de inconstitucionalidade julga-
da procedente.   (TJES, Classe: Ação de Incons-
titucionalidade, 100110015854, Relator : JOSÉ
PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador:
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TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 14/06/2012,
Data da Publicação no Diário: 26/06/2012)

REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI MU-
NICIPAL - ALTERAÇÃO DO PLANO DIRETOR URBANO -
AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO POPULAR - AÇÃO JULGADA
PROCEDENTE - MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO
- TERMO INICIAL - TRÂNSITO EM JULGADO. 
1. A necessidade da participação dos munícipes
na elaboração das normas atinentes às questões
de ordenamento da vida na cidade em que habitam,
incluindo o Plano Diretor Urbano e suas altera-
ções, constitui exigência formal de constitucio-
nalidade.  Exegese do artigo 231, caput e pará-
grafo único, inciso IV, da Constituição Estadual
de 1989.
2. Como o processo legislativo do projeto de lei
de iniciativa de vereadores que deu origem à
edição da Lei Municipal nº 3.116/2007, que alte-
rou o Plano Diretor Urbano do Município da
Serra, tramitou sem a imprescindível participa-
ção popular em qualquer de suas fases, sequer
informou que o seu conteúdo e reflexos foram
tornados públicos e nem promoveu audiências pú-
blicas e debates com a participação da população
e associações representativas dos segmentos so-
ciais interessados, em especial daqueles direta-
mente afetados pelas modificações propostas,
ressai manifesta a violação ao artigo 231, pará-
grafo único, inciso IV, da Constituição do Esta-
do do Espírito Santo de 1989 e, por conseguinte,
ao princípio da legalidade insculpido no artigo
32, também da Carta Estadual. 
(...)
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(100080002510 Classe: Ação de Inconstitucionali-
dade Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA Órgão Jul-
gador: TRIBUNAL PLENO Data do Julgamento:
14/12/2009)

Logo, impõe-se o reconhecimento da inconstituci-
onalidade formal da Lei 6.151/2008, do Município de Ca-
choeiro de Itapemirim, uma vez que não se cumpriu requi-
sito Constitucional formal, violando-se o devido proces-
so legislativo própria da matéria, ao não se viabilizar
a participação popular na elaboração da legislação, res-
tando, portanto, violado o Inciso IV, do parágrafo
único, do artigo, 231 da CE/89.

Não obstante haja razão suficiente a extirpar o
regramento legal do ordenamento jurídico, creio que me-
rece atenção também as arguições do Ministério Público
quanto ao vício material da Lei Local, até mesmo para
que não se insista no erro.

Antes porém, cumpre dizer, que o conceito de
meio ambiente também abrange o aspecto artificial, con-
substanciado pelo espaço urbano construído, entre eles o
conjunto de edificações, senão vejamos as palavras do
citado mestre José Afonso da Silva:

"O conceito mostra a existência de três aspectos
do meio ambiente:
I - meio ambiente artificial, constituído pelo
espaço urbano construído, consubstanciado no
conjunto de edificações (espaço urbano fechado)
e dos equipamentos públicos (ruas, praças, áreas
verdes, espaços livres em geral: espaço urbano
aberto); (...)"(op. cit.)

Na concretude do caso, a inconstitucionalidade
material da referida Lei, fora arguida sob o fundamento
de que omitiu-se a legislação sobre o necessário Relató-
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rio de Impacto Ambiental (RIMA) e Estudo de Impacto Am-
biental (EIA), para a aprovação dos projetos de condomí-
nios horizontais.

Estamos, portanto, diante de controle de consti-
tucionalidade por omissão, uma vez que, não inserido no
texto normativo próprio, dever constitucional de prote-
ção ao meio ambiente.

Pois bem. A tutela ambiental mereceu especial
atenção de nosso Legislador Constitucional Federal e Es-
tadual, que insculpiu no art. 225, da CF/88 e art. 186
da CE/89, o que a doutrina abalizada chama de MEGAPRIN-
CÍPIOS, que norteiam o Direito Ambiental.

Diz o texto da Constituição Federal de 1988:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do
povo e essencial à sadia qualidade de vida, im-
pondo-se ao Poder Público e à coletividade o de-
ver de defendê-lo e preservá-lo para as presen-
tes e futuras gerações.
§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direi-
to, incumbe ao Poder Público:
I - preservar e restaurar os processos ecológi-
cos essenciais e prover o manejo ecológico das
espécies e ecossistemas; 
II - preservar a diversidade e a integridade do
patrimônio genético do País e fiscalizar as en-
tidades dedicadas à pesquisa e manipulação de
material genético;   
III - definir, em todas as unidades da
Federação, espaços territoriais e seus componen-
tes a serem especialmente protegidos, sendo a
alteração e a supressão permitidas somente atra-
vés de lei, vedada qualquer utilização que com-
prometa a integridade dos atributos que justifi-
quem sua proteção;  
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IV - exigir, na forma da lei, para instalação de
obra ou atividade potencialmente causadora de
significativa degradação do meio ambiente, estu-
do prévio de impacto ambiental, a que se dará
publicidade; 
V - controlar a produção, a comercialização e o
emprego de técnicas, métodos e substâncias que
comportem risco para a vida, a qualidade de vida
e o meio ambiente; 
VI - promover a educação ambiental em todos os
níveis de ensino e a conscientização pública
para a preservação do meio ambiente;
VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na
forma da lei, as práticas que coloquem em risco
sua função ecológica, provoquem a extinção de
espécies ou submetam os animais a crueldade.

Outra não foi a previsão da Constituição Estadu-
al:

Art. 186. Todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente saudável e equilibrado, impondo-
se-lhes e, em especial, ao Estado e aos Municí-
pios, o dever de zelar por sua preservação, con-
servação e recuperação em benefício das gerações
atuais e futuras.

Parágrafo único. Para assegurar a efetividade
desse direito, além do disposto na Constituição
Federal, incumbe ao Poder Público competente:
I - proteger bens de valor histórico, artístico
e cultural, os monumentos, as paisagens naturais
notáveis e os sítios arqueológicos, espeleológi-
cos e paleontológicos;
II - definir espaços territoriais e seus compo-
nentes a serem especialmente protegidos, permi-
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tidas suas alterações e supressões somente atra-
vés de lei, vedada qualquer utilização que com-
prometa a integridade dos atributos que justifi-
quem sua proteção;
III - proteger a flora e a fauna, assegurando a
diversidade das espécies, principalmente as ame-
açadas de extinção, fiscalizando a extração,
captura, produção e consumo de seus espécimes e
subprodutos, vedadas as práticas que submetam os
animais a crueldade;
IV - estimular e promover o reflorestamento com
espécies nativas em áreas degradadas, objetivan-
do, especialmente, a proteção de encostas e de
recursos hídricos, bem como a manutenção de ín-
dices mínimos de cobertura vegetal;
V - promover o zoneamento ambiental do territó-
rio, estabelecendo, para a utilização dos solos,
normas que evitem o assoreamento, a erosão e a
redução de fertilidade, estimulando
o manejo integrado e a difusão de técnicas de
controle biológico;
VI - garantir o monitoramento ambiental com a
finalidade de acompanhar a situação real e as
tendências de alteração dos recursos naturais e
da qualidade ambiental;
VII - garantir a todos amplo acesso às informa-
ções sobre as fontes e causas da poluição e da
degradação ambiental;
VIII - promover medidas judiciais e administra-
tivas de responsabilidade dos causadores de po-
luição ou de degradação ambiental;
IX - estimular o desenvolvimento científico e
tecnológico, a implantação de tecnologias de
controle e recuperação ambiental visando ao uso
adequado do meio ambiente;
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X - assegurar a participação da sociedade civil
nos processos de planejamento e na decisão e im-
plementação da política ambiental;
XI - promover a educação ambiental em todos os
níveis de ensino.

Dentre essa gama de princípios que se extrai do
art. 225, da Carta Magna e seu corresponde, art. 186, em
nossa Constituição Estadual, merecem destaque, eis que
se subsumem ao caso concreto, o princípio do desenvolvi-
mento sustentável, o princípio da participação e seu
subprincípio, informação ambiental, além do princípio da
ubiquidade, esmiuçados ao longo deste decisum.

Antes de adentrar no atingimento ou não desse
parâmetro principiológico-constitucional pela Lei
6.151/08, é preciso, porém, deixar claro que, a Lei em
debate constituí parte de um sistema normativo, ou seja,
é parte integrante de todo um conjunto de normas legais
destinadas a regular a proteção do meio ambiente, aspec-
to no qual se apega o Município para dizer que há legis-
lação Municipal a impor Estudo de Impacto Ambiental e/ou
Licenciamento Ambiental para a hipótese regulada pela
Lei 6.151/2008.

Todavia, ao meu sentir, não cuidou o Município
em demonstrar que para os casos de projetos de condomí-
nio horizontal, exige a Legislação Municipal o devido
Licenciamento e Estudo de Impacto.

Está a me parecer que, muito embora haja lei Mu-
nicipal específica disciplinando o Licenciamento Ambien-
tal, nada no seu texto revela previsão de que naquela
hipótese tratada pela Lei 6.151/08 (condomínio horizon-
tal), haverá tal exigência, o que leva sim à conclusão
que há um permissivo legal para a dispensa desses pres-
supostos, dispensa essa absolutamente não desejada na
ordem Constitucional.
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Não há dúvida de que a Legislação Municipal não
autoriza expressamente a dispensa de Licenciamento ou de
Estudos de Impacto Ambiental. Todavia, quando se elabora
uma Lei específica sobre o tema, como neste caso, sem
determinação expressa de um dever e esse dever também
não decorre claro do restante do sistema normativo,
cria-se, ao meu ver, um permissivo, permissivo este que
vai de encontro ao texto Constitucional.

Como dito acima, o art. 255 da CF/88 e 186 da
CE/89, vertem em seus textos uma gama de princípios que
norteiam o Direito Ambiental, e que estão simbioticamen-
te interligados.

Aqui neste ponto merece especial destaque o
PRINCÍPIO DA UBIQUIDADE. “Este princípio vem evidenciar
que o objeto da proteção do meio ambiente, localizado no
epicentro dos direito humanos, deve ser levado em consi-
deração sempre que uma política, atuação, legislação so-
bre qualquer tema, atividade, obra, etc., tiver que ser
criada e desenvolvida. Isso porque, na medida em que
possui como ponto cardeal de tutela constitucional a
vida e qualidade de vida, tudo que se pretende fazer,
criar e desenvolver, deve antes passar por uma consulta
ambiental, enfim, para se saber se há ou não a possibi-
lidade de que o meio ambiente seja degradado.”1

Da mesma forma vale destacar o princípio Consti-
tucional da INFORMAÇÃO AMBIENTAL, “Previsto no art. 6º,
§3º e 10 da PNMA (Política Nacional do Meio Ambiente), o
princípio da informação ambiental também faz parte do
que determinamos como pilares mestres do Direito Ambien-
tal. Exemplos como o EIA/RIMA (Estudo de Impacto Ambien-
tal e Relatório de Impacto Ambiental), o selo Ruído, o
Relatório de qualidade ambiental, a obrigatoriedade de
publicação do pedido de licenciamento, (...), são alguns
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exemplos da projeção do princípio da informação ambien-
tal. (...) Vale dizer que o art. 220 da CF engloba não
só um direito à informação, mas também um direito a ser
informado (do qual exsurge como colorário lógico o di-
reito de antena), direito este, de natureza
difusa,(...).”2

Veja-se portanto, que partindo do aspecto impo-
sitivo dessas duas normas, dada a sua natureza princi-
piológica (norma-princípio) decorrente mesmo do texto
Constitucional Estadual e Federal, revela-se claro que
tais aspectos haveriam de ser atendidos na Legislação
Municipal, ou seja, haveria a Lei Local de considerar
previamente à aprovação dos projetos, a proteção ambien-
tal, dada a potencialidade degradande da atividade por
ela regulada, bem como, assegurar o meios de informação
pertinente, por meio da imposição de prévio Relatório de
Impacto Ambiental, Estudo de Impacto Ambiental, Impacto
de vizinhança e etc.

Ocorre que no caso em apreço, não se vê esse
cuidado necessário no texto da Lei 6.151/08 de Cachoeiro
de Itapemirim, a revelar sua desconformidade com a base
principiológica prevista em texto Constitucional.

Ora, não bastassem tais dispositivos constituí-
rem-se em normas constitucionais, constituem-se eles em
normas-princípios, e que, portanto, servem de vetores à
legislação pertinente, ou seja, deveriam servir de base
fundante para a legislação ambiental subsequente, coadu-
nação que não se observou no caso concreto.

Desse modo, está a me parecer assente, além da
desconformidade formal, também o vício material da Lei
Municipal 6.151/08, para com o texto Constitucional.

Tenho certo que a obrigatoriedade do estudo de
impacto de vizinhança e/ou de impacto ambiental, visa a
apuração dos possíveis danos ao meio ambiente natural e
artificial, com vista a minimizá-los ou até mesmo elimi-
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ná-los, pois do contrário, estar-se-ia permitindo que o
interesse individual prevalecesse sobre o interesse de
toda coletividade.

Veja-se que o artigo 187 da Constituição Estadu-
al, é assente em exigir o “relatório de impacto ambien-
tal, na forma da lei”, para as atividades potencialmente
degradantes do Meio Ambiente. Não obstante, a Lei Muni-
cipal além de não dispor sobre a potencialidade degra-
dante dos condomínios horizontais e sua caracterização,
deixa de dispor sobre a necessária realização de estudo
de impacto ambiental e social, deixando em aberto pré-
requisito que haveria de ser impositivo, tornando insub-
sistente norma-princípio da Constituição Estadual e Fe-
deral e que, portanto, haveria de nortear a Lei Munici-
pal.

Desta feita, ao meu ver, restam também violados
os incisos VII e X, do parágrafo único, do art. 186, da
CE/89, além de seu caput, como também o art. 187, da
mesma CE/89.

Diante desta realidade, entendo presente vício
formal e material na Lei Municipal 6.151/2008 do Municí-
pio de Cachoeiro de Itapemirim, razão pela qual, declaro
sua inconstitucionalidade, confirmando a liminar anteri-
ormente concedida, JULGANDO PROCEDENTE a presente Ação
Direta de Inconstitucionalidade.

É como voto.

*

V  O  T  O  S

O SR. DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO:-
Acompanho o voto do Eminente Relator.

*
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PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBAR-
GADORES:-

MANOEL ALVES RABELO;
ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON.

*

V  I  S  T  A

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA:-
Sr. Presidente, respeitosamente, peço vista dos

autos.

*
mpld*

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO: 20/9/2012

V  O  T  O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA:-
Eminentes Pares, pedi vista dos autos para ana-

lisar, de maneira pormenorizada, o judicioso voto exara-
do pelo Eminente Relator, Desembargador Maurílio Almeida
de Abreu.

Em rápido resumo, trata-se de Ação de Inconsti-
tucionalidade ajuizada pelo Ministério Público Estadual,
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por meio de seu ilustre Procurador Geral de Justiça, em
face da Lei n° 6.151/2008, do Município de Cachoeiro de
Itapemirim/ES.

Alega o Parquet, em síntese, a violação ao prin-
cípio da democracia participativa, nos termos do art.
187, 231, parágrafo único, inciso IV, e 236, todos da
Constituição do Estado do Espírito Santo, razão pela
qual requer seja declarada inconstitucional a Lei Muni-
cipal n° 6.151/2008.

O Eminente Relator, em judicioso voto, entendeu
pela existência de vício formal e material na lei em
destaque, concluindo por declarar sua inconstitucionali-
dade, julgando procedente a presente ação de inconstitu-
cionalidade.

Pois bem. Após analisar detidamente o minucioso
voto da lavra do Eminente Relator, não tenho dúvidas em
acompanhá-lo integralmente, a fim de julgar procedente
esta ação de inconstitucionalidade.

Ao que facilmente se depreende, há afronta a
inúmeras normas elencadas em nossa Constituição
Estadual, a teor dos artigos 186, 187, 231, § único, in-
ciso IV e 236 da CEES.

Por extremamente didático, cito trechos do lapi-
dar voto condutor, in verbis:

"Não me resta dúvida de que empreendimentos
tais, possuem, não raro, grandiosidade su-
ficiente a gerar sim impacto
urbano/social/ambiental, a fazer com que se
debata esta realidade em sede de políticas
públicas de desenvolvimento urbano. Tanto
assim o é, que a própria Lei transforma
áreas rurais em urbanas pelo simples fato
de nela haver se constituído um condomínio
horizontal, além de regular as vias de
acesso, parcelamento e ocupação do solo,
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coleta de lixo, sistemas de água e esgoto e
etc., questões estas naturalmente afetadas
ao desenvolvimento urbano. Veja-se que essa
aludida transformação automática de áreas
rurais em áreas urbanas, importa mesmo em
alteração indireta do próprio PDU - Plano
Diretor Urbano - Local, a revelar legalida-
de duvidosa. Não obstante o desapego para
com as questões meramente legais nesta via,
tal afirmação serve a lançar a premissa de
que a alteração do PDU é política de desen-
volvimento urbano e, portanto, também de-
manda a participação popular direta. (...)
Logo, impõe-se o reconhecimento da incons-
titucionalidade formal da Lei 6.151/2008,
do Município de Cachoeiro de Itapemirim,
uma vez que não se cumpriu requisito Cons-
titucional formal, violando-se o devido
processo legislativo próprio da matéria ao
não se viabilizar a participação popular na
elaboração da legislação, restando, portan-
to, violado o inciso IV, do parágrafo
único, do artigo 231 da CE/89." 

Desta forma, em se tratando de alteração na po-
lítica de desenvolvimento urbano da cidade, deveriam ter
sido observados, principalmente, os arts. 187 e 231, pa-
rágrafo único, inciso IV da Constituição Estadual, que
estabelecem como critério de validade de leis que tratem
do desenvolvimento urbanístico dos municípios, a neces-
sidade de participação ativa das entidades comunitárias,
o que não foi observado no caso em tela, caracterizando
vício formal da Lei Municipal n° 6.151/2008 diante da
afronta ao princípio da democracia participativa.

Além disso, a Lei em comento padece, ainda, de
vício material, porquanto estabelece em seu art. 1º,
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§3º, que os terrenos em área rural serão automaticamente
transformados em área urbana quando da criação de condo-
mínios pelo particular, sem estabelecer, previamente, a
necessidade de qualquer tipo de Estudo de Pacto Ambien-
tal e Relatório de Impacto Ambiental, o que ofende o
art. 187 da CEES e art. 225, §1º, inciso IV da Constitu-
ição da República.

Muito embora não tenha a Lei em comento dispen-
sado expressamente a necessidade de Estudo de Impacto
Ambiental, como bem elucidou o Eminente Relator "(...)
quando se elabora uma Lei específica sobre o tema, como
neste caso, sem determinação expressa de um dever e esse
dever também não decorre claro do restante do sistema
normativo, cria-se, ao meu ver, um permissivo, permissi-
vo este que vai de encontro ao texto Constitucional." 

À luz do exposto e sem maiores delongas, entendo
por bem acompanhar o brilhante voto condutor, a fim de
declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº
6.151/08 de Cachoeiro de Itapemirim/ES, julgando proce-
dente a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade.

É como voto.

*

V  O  T  O  S

O SR. DESEMBARGADOR ARNALDO SANTOS SOUZA:-
Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
TRIBUNAL PLENO

AÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº
0000597-53.2012.8.08.0000 (100120005978)



PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBAR-
GADORES:-

CARLOS ROBERTO MIGNONE;
CATHARINA MARIA NOVAES BARCELLOS;
RONALDO GONÇALVES DE SOUSA;
FÁBIO CLEM DE OLIVEIRA;
SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR;
NEY BATISTA COUTINHO;
JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA;
CARLOS SIMÕES FONSECA;
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO;
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA;
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO;
ROBERTO DA FONSECA ARAÚJO;
WILLIAN SILVA;
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA.

*

D  E  C  I  S  Ã  O

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à
unanimidade, julgar procedente o pedido, nos termos do
voto do Eminente Relator.

*

*               *

mpld*
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