
Tribunal de Justiça de Minas Gerais

1.0000.13.063910-7/000Número do 0639107-Númeração

Des.(a) Antônio SérvuloRelator:

Des.(a) Antônio SérvuloRelator do Acordão:

26/02/2014Data do Julgamento:

14/03/2014Data da Publicação:

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADIN. MUNICÍPIO DE VIÇOSA. LEIS
MUNICIPAIS N° 2.136/2011 E 2.139/2011. ALTERAÇÃO DAS REGRAS DE
ZONEAMENTO URBANO. AUSÊNCIA DE ESTUDOS TÉCNICOS E
AUDIÊNCIA PÚBLICA.  INOBSERVÂNCIA DE DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS.

As Leis Municipais n° 2.136/2011 e 2.139/2011 do Município de Viçosa
padecem de inconstitucionalidade material, na medida em que não houve
realização de estudo prévio de impacto ambiental, tal como exigido pelo art.
214, §2º da Constituição do Estado de Minas Gerais.

O processo de elaboração das citadas leis fere também o princípio da
democracia participativa por violar o Estatuto da Cidade, que estabelece a
realização de audiência pública para a participação da população e de
associações representativas para a implementação de normas e diretrizes
relativas ao desenvolvimento urbano.

AÇÃO DIRETA INCONST  Nº 1.0000.13.063910-7/000 - COMARCA DE
VIÇOSA  - REQUERENTE(S): PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA -
REQUERIDO(A)(S): PREFEITO DO MUNICIPIO DE VIÇOSA, CÂMARA
MUN VICOSA

A C Ó R D Ã O

               Vistos etc., acorda, em Turma, do ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal
de Justiça do Estado de Minas Gerais, na conformidade da ata dos
ju lgamentos  em REJEITAR A PRELIMINAR E ACOLHER A
REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DAS
LEIS N° 2.136/2011 E 2.139/2011 DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA.
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DES. ANTÔNIO SÉRVULO

RELATOR.

DES. ANTÔNIO SÉRVULO (RELATOR)

V O T O

                   Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo
Procurador Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, pretendendo, o
requerente, seja declarada a inconstitucionalidade das Leis n° 2.136/2011 e
2.139/2011, do Município de Viçosa, que alteraram o zoneamento urbano, do
Município de Viçosa.

                   Assevera o requerente que o processo de elaboração das citadas
leis fere o princípio da democracia participativa por violar o Estatuto da
Cidade, que estabelece a realização de audiência pública para a participação
da população e de associações representativas para a implementação de
normas e diretrizes relativas ao desenvolvimento urbano.

                   Aduz que tais leis supostamente padeceriam de
inconstitucionalidade material, na medida em que não haveria sido realizado
estudo prévio de impacto ambiental, tal como exigido pelo art. 214, §2º da
Constituição do Estado de Minas Gerais.

                   Notificado, o Prefeito do município de Viçosa prestou
informações, acostadas às fl. 53/57 dos autos, nas quais assevera que a lei
não padece do qualquer vício formal ou material de inconstitucionalidade.
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                   Esclarece que somente a partir da vigência do Estatuto da
Cidade, é que a promoção de audiência pública no processo de elaboração
do plano diretor passou a ser tarefa obrigatória dos administrados.

                   Ressaltou que as leis ora impugnadas visam apenas alterar
dispositivos relativos ao zoneamento urbano local, instituindo modificações
técnicas, sem, contudo, contrariar o espírito da norma principal.

                   A Câmara Municipal prestou informações, acostadas às fl. 71/77-
TJ, nas quais assevera que a realização de audiência pública para
aprovação de normas relativas ao desenvolvimento urbano não é exigência
constante da Constituição Estadual. Sendo assim, a sua não realização não
pode ser caracterizada como inconstitucionalidade, não sendo a ação direta
de inconstitucionalidade a via adequada para atacar o vício do qual
supostamente padeceriam as normas municipais objeto da referida ação e,
quanto ao mérito, alega não ter havido violação a norma do art. 214, §2° da
Constituição Estadual, vez que o texto constitucional não exige que o estudo
de impacto ambiental seja prévio à lei que autoriza a construção ou reforma
de instalações no município.

                   PRELIMINAR
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                   INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

                   Mostra-se equivocada a preliminar suscitada, haja vista que a
fundamentação constante na ADIn não se restringe somente com relação ao
Estatuto da Cidade, conforme se infere da causa de pedir.

                   Por estas razões, rejeito a preliminar.

                   MÉRITO

                   Entendo que as leis municipais em apreço padecem de
inconstitucionalidade já que não houve estudo prévio de impacto ambiental,
tal como exigido pelo art.225, §1°, IV da Constituição Federal, repetido no art.
214, §2° da Constituição do Estado de Minas Gerais e nem foram exigidos os
relatórios de impacto de vizinhança, o que também restou expressamente
informado pela Câmara Municipal.

                  Lado outro, a Resolução n°01/86, do Conselho Nacional do Meio
Ambiente (CONAMA) em seu art. 2º, institui que os projetos urbanísticos ou
em áreas consideradas de relevante interesse ambiental dependerão de
elaboração de Estudo de Impacto Ambiental e do respectivo Relatório de
Impacto ambiental, a serem submetidos à aprovação de órgão
estaduais/distritais competentes e do IBAMA, além de ser necessário, em
caráter supletivo, o licenciamento de atividades modificadoras do meio
ambiente.
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                  Assim, com o intuito de se ordenar o pleno desenvolvimento das
funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes, art. 182
da Constituição Federal, impende que o desenvolvimento urbano seja
adequado e integrado aos valores ambientais, mediante planejamento,
controle e uso do solo urbano, a fim de se garantir a implementação de um
desenvolvimento sustentável, no qual deve prevalecer o interesse social
sobre o privado.

                  Ademais, o processo de elaboração das citadas leis fere também
o princípio da democracia participativa por violar o Estatuto da Cidade, que
estabelece a realização de audiência pública para a participação da
população e de associações representativas para a implementação de
normas e diretrizes relativas ao desenvolvimento urbano.

                  Portanto, não havendo um estudo urbanístico global prévio, bem
como realização de audiência pública para a participação da população e de
associações representativas para a implementação de normas e diretrizes
relativas ao desenvolvimento urbano, as leis em referência merecerão a
pecha de inconstitucionais.

                  Com tais considerações, rejeito a preliminar e acolho a
representação para declarar a inconstitucionalidade das Leis Municipais
n°2.136/2011 e 2.139/2011.
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DES. AFRÂNIO VILELA (REVISOR)

              <As Leis nºs 2.136/2011 e 2.139/2011, do Município de Viçosa, que
alteram o zoneamento urbano local, revelam-se inconstitucionais na medida
em que suprimida a participação popular nos processos legislativos
respectivos e, ainda, não foi promovido o estudo prévio de impacto ambiental
e nem coligidos os relatórios de impacto de vizinhança.

              Assim, na esteira do entendimento firmado pelo eminente relator,
restou configurada a inconstitucionalidade formal e material das normas
impugnadas, impondo-se, desta feita a procedência da representação.

               OS DEMAIS DESEMBARGADORES VOTARAM DE ACORDO
COM O RELATOR.

               SÚMULA: "Rejeitaram a preliminar e acolheram a representação
para declarar a inconstitucionalidade das leis municipais n° 2.136/2011 e
2.139/2011."

??

??

??

??
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