
TRIBUNAL PLENO
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 126737/2012 - CLASSE CNJ - 95 -
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REQUERENTE: PROCURADORGERAL DE JUSTIÇA DO ESTADODEMATO
GROSSO

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEAGRANDE

Número do Protocolo: 126737/2012
Data de Julgamento: 08-11-2012

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE — MEDIDA

CAUTELAR — DEFERIMENTO — FUNDAMENTO RELEVANTE

E PERIGO NA DEMORA — SUSPENSÃO DAS LEIS

COMPLEMENTARESMUNICIPAISNOS 3.432/2010 E 3.317/2009.

EFEITO REPRISTINATÓRIO — NÃO OCORRÊNCIA —

SUSPENSÃO DAS LEIS REVOGADAE REVOGADORA.

Deve ser deferida medida cautelar quando evidenciada a relevância dos

fundamentos e o perigo na demora, consubstanciados, respectivamente,

na violação aos art. 174, incisos IV e VI, art. 301, inciso I, a e b, inciso

V,e art. 307, §§ 1º e 3º, da Constituição do Estado de Mato Grosso, bem

como nos inevitáveis transtornos à coletividade, decorrentes da

implantaçãode novo perímetro urbano no Municípiode Várzea Grande.

Não se verifica o efeito repristinatório quando suspensas, por medida

cautelar, tanto a lei revogadora (Lei Complementar nº 3.432/2010) como

a revogada (Lei Complementar nº 3.317/2009), com fundamento no

parágrafo segundo do art. 11 da Lei nº 9.868/99.

Medida Cautelar deferida.
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REQUERENTE: PROCURADORGERAL DE JUSTIÇA DO ESTADODEMATO
GROSSO

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEAGRANDE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOSDA COSTA

Egrégio Tribunal:

Ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral

de Justiça do Estado de Mato Grosso, contra a Lei Complementar nº 3.432, de 9 de fevereiro

de 2010 e, sucessivamente, a Lei Complementar nº 3.317, de 30 de junho de 2009, do Município

de Várzea Grande, pois contrariaram os artigos 174, incisos IV e VI, 301, inciso I, alíneas ‘a’ e

‘b’, e incisoV,e art. 307, parágrafos 1º e 3º, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Anoto que, dentre os diplomas legislativos questionados, somente a Lei

Complementar nº 3.432, de 9 de fevereiro de 2010, está em vigor. A Lei Complementar nº 3.317,

de 30 de junho de 2009, já foi revogada pela lei que se pretende ver declarada não constitucional;

todavia é impugnada também, por conter o mesmo vício da lei revogadora e para o fim de se

evitar o efeito repristinatório.

Em razão do pedido de medida cautelar, submeto ao Plenário a questão.

É a síntese.
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V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOSDA COSTA(RELATOR)

Egrégio Tribunal,

Senhor Desembargador Presidente:

Ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral

de Justiça do Estado de Mato Grosso, contra a Lei Complementar nº 3.432, de 9 de fevereiro

de 2010 e, sucessivamente, a Lei Complementar nº 3.317, de 30 de junho de 2009, do Município

de Várzea Grande, pois contrariaram os artigos 174, incisos IV e VI, 301, inciso I, alíneas ‘a’ e

‘b’, incisoV,e art. 307, parágrafos 1º e 3º, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Anoto que, dentre os diplomas legislativos questionados, somente a Lei

Complementar nº 3.432, de 9 de fevereiro de 2010, está em vigor. A Lei Complementar nº 3.317,

de 30 de junho de 2009, já foi revogada pela lei que se pretende ver declarada não constitucional;

todavia é impugnada também, por conter o mesmo vício da lei revogadora e para o fim de se

evitar o efeito repristinatório.

A Lei Complementar nº 3.432, de 9 de fevereiro de 2010, contém apenas

dois artigos e altera a Lei Complementar nº 3.112, de 13 de dezembro de 2007, estabelecendo

nova delimitação para o perímetro urbano do Município de Várzea Grande.

Os dispositivos da Constituição do Estado de Mato Grosso tidos por

violados são os seguintes:
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“[...] Art. 174 - Na gerência dos interesses da população, o Município

deverá observar os seguintes objetivos prioritários:

I - cooperar com a União, com o Estado, como também associando-se

com outrosMunicípios, para a realização do bem-comum;

II - assistir os segmentos mais carentes da sociedade, sem prejuízo do

estímulo e apoio do desenvolvimento econômico;

III - estimular e difundir o ensino e a cultura, bem como proteger o

patrimônio cultural e o meio ambiente;

IV - promover adequado ordenamento territorial, mediante

planejamento e controle do uso, parcelamento e ocupação do solo

urbano;

V - assegurar as condições básicas para as ações e serviços que visem:

a promover,a proteger e a recuperar a saúde individual e coletiva;

VI - realizar a ação administrativa, proporcionando meios de acesso

dos setores populares aos seus atos, os quais devem estar sujeitos aos

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade.

[...]”. [sem negrito no original]

“[...] Art. 301 No estabelecimento de normas e diretrizes relativas ao

desenvolvimento urbano, o Estado e os Municípios assegurarão:

I - política de uso e ocupação de solo que garante:

a) controle de expansão urbana;

b) controle dos vazios urbanos;

c) manutenção de características do ambiente natural;

d) estudos permanentes do meio ambiente urbano, objetivando o

monitoramento da qualidade de vida urbana;

II - organização das vilas e sedes distritais;

III - a urbanização, regularização fundiária e o atendimento aos

problemas decorrentes de áreas ocupadas por população de baixa
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renda;

IV - criação de áreas de especial interesse social, ambiental, turístico ou

de utilização pública;

V - participação de entidades comunitárias na elaboração de planos,

programas e projetos e no encaminhamento de soluções para os

problemas urbanos;

VI - eliminação de obstáculos arquitetônicos às pessoas portadoras de

deficiência física;

VII - adequação e ordenação territorial, incluindo a integração das

atividades urbanas e rurais;

VIII - integração, racionalização e otimização da infraestrutura urbano

regional básica;

IX - melhoria da qualidade de vida da população. [...]”. [sem negrito no

original]

“[...] Art. 307 O Plano Diretor, aprovado pela Câmara Municipal,

obrigatório para áreas urbanas de mais de vinte mil habitantes é o

instrumento básico da Política de Desenvolvimento e Expansão Urbana,

bem como expressará as exigências de ordenação da cidade.

§ 1º O Plano Diretor é parte integrante de um processo contínuo de

planejamento a ser conduzido pelos Municípios, abrangendo a

totalidade de seu território e contendo diretrizes de uso e ocupação do

solo, zoneamento, índices urbanísticos, áreas de interesse especial e

social, diretrizes econômico-financeiras e administrativas, nos termos

da lei. (EC n.º 39/05).

§ 2º É atribuição exclusiva do Município, através de seu órgão técnico,

a elaboração do Plano Diretor e a condução de sua posterior

implementação. (EC n.º 39/05).

§ 3º É garantida a participação popular através de entidades
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representativas da comunidade, nas fases de elaboração e

implementação do Plano Diretor, em Conselhos Municipais

Deliberativos, a serem definidos em lei, inclusive através da iniciativa

popular de projetos de lei. [...]”. [sem negrito no original]

O Prefeito do Município de Várzea Grande, Senhor Sebastião dos Reis

Gonçalves, em 8 de fevereiro de 2010, encaminhou o seguinte Ofício ao Presidente da Câmara

Municipal:

“[...] Prefeitura de Várzea Grande

Construindo uma Nova Cidade

Várzea Grande (MT), 08 de Fevereirode 2010.

Ofício nº 00 /2010

Excelentíssimo Senhor

VereadorWANDERLEY CERQUEIRA

Várzea Grande – MT

Senhor Presidente,

Tendo em vista a relevância do assunto, encaminhamos a Vossa

Excelência o Projeto de Lei que “Altera a Lei Complementar nº 3.112,

de 13 de dezembro de 2007, estabelecendo nova delimitação para o

perímetro urbano do município de Várzea Grande”, para ser apreciado

em Regime de Urgência por essa Egrégia Casa de Leis.

Certos de que os nobres vereadores entenderão a necessidade de
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aprovação, ressaltamos a necessidade da URGÊNCIA, renovando os

nossos protestos de estima e elevada consideração.

Atenciosamente,

Sebastião dos Reis Gonçalves

Prefeito Municipal em exercício [...]”. (fls. 32).

A Mensagemnº 011/2010 é do teor seguinte:

“[...] Mensagem nº. 011/2.010

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,

Submetemos à consideração de Vossa Excelência e de seus pares,

Projeto de Lei que tem por objetivo Alterar a Lei Complementar nº

3.112, de 13 de dezembro de 2007, estabelecendo nova delimitação para

o perímetro urbano do município de Várzea Grande.

O presente projeto de lei tem por objetivo adequar as necessidades do

município a delimitação de seu perímetro urbano, viabilizando a

implementação dos princípios da política urbana municipal.

A presente lei será aplicada com a autorização de Vossa Excelência e

distintos Pares e, contamos com o apoio integral dessa respeitável

plêiade de Vereadores,que avaliará de forma positiva o conteúdo desta

proposição, contribuindo de maneira firme para aprovação de matéria
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tão relevante.

Solicito, ainda que, o projeto receba tratamento especial e trâmite em

REGIME DE URGÊNCIA.

Certo do apoio incondicional de Vossa Excelência e de seus Pares,

desde já apresento e renovo os protestos de estima e respeito, extensivos

a todos os membros dessa augusta Casa de Leis.

Atenciosamente.

Praça dos Três Poderes, “Paço Municipal Couto Magalhães”, Várzea

Grande, 08 de fevereiro de 2.010.

Sebastião dos Reis Gonçalves

Prefeito Municipal em exercício [...]”. (fls. 33).

Pois bem. Das citações feitas, é fácil constatar que os dispositivos da

Carta Estadual foram simplesmente ignorados e os Munícipes relegados, não ao segundo plano,

mas a plano algum. A Lei Complementar foi aprovada e sancionada no exíguo prazo de vinte e

quatro (24) horas.

A inconstitucionalidade da referida Lei é manifesta. O fundamento,

portanto, é relevante, e presente se faz a fumaça do bom direito.

Quanto ao perigo da demora na prestação jurisdicional, é mais do que

evidente: a implantação do novo perímetro urbano, fixado no Plano Diretor do Município,

acarretará transtornos de toda ordem, em manifesto prejuízo à coletividade e, certamente, em

benefíciode alguns.
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É certo que, em razão da declaração de inconstitucionalidadede uma lei,

repristina-se a lei anterior. Então, faz-se necessário avaliar também a Lei Complementar nº 3.317,

de 30 de junho de 2009, que também se traduz em dois artigos e altera o art. 1º na matéria da

Lei nº 3.112, de 13 de dezembro de 2007.

O então Prefeito do Município de Várzea Grande, Senhor Murilo

Domingos, em 22 de junho de 2009, encaminhou o seguinte Ofício ao Presidente da Câmara

Municipal.

“[...] Oficio n°. 00/2009

Excelentíssimo Senhor

VereadorWANDERLEY CERQUEIRA

DD. Presidente da Câmara Municipal

Várzea Grande – MT

Senhor Presidente,

Tendo em vista a relevância do assunto, encaminhamos a Vossa

Excelência o Projeto de Lei que “Altera o art. 1°., na matéria da Lei de

Perímetro Urbano, da Lei Complementar n° 3.112, de 13 de dezembro

de 2007, e dá outras providências”, para ser apreciado em Regime de

Urgência por essa Egrégia Casa de Leis.

Certos de que os nobres vereadores entenderão a necessidade de

aprovação, ressaltamos a necessidade da URGÊNCIA, renovando os

nossos protestos de estima e elevada consideração.

Atenciosamente,
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Murilo Domingos

Prefeito Municipal. [...]” (fls. 20).

A Mensagemnº 013/2009 é do teor seguinte:

“[...] Mensagem n°. 013/2009

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,

Submetemos à consideração de Vossa Excelência e de seus pares,

Projeto de Lei que: "Altera o artigo 1°., na matéria da Lei de Perímetro

Urbano, da Lei Complementar n° 3.112, de 13 dezembro de 2007, e dá

outras providências".

O objetivo é estabelecer nova delimitação para o Perímetro Urbano do

município de Várzea Grande concernente ao ordenamento

físico-territorial e a regulação do crescimento e do desenvolvimento

urbano.

O município não abre mão da soberania na elaboração e implementação

dos princípios da política urbana municipal e das diretrizes de

desenvolvimento urbano sobre o território, bem como da

responsabilidade pela elaboração, aprovação e aplicação da legislação

que regulamenta o uso e a ocupação do seu território.

A partir da delimitação de vetores de adensamento e da aplicação dos

instrumentos urbanísticos de indução à ocupação, regularização e

gestão, é possível ampliar a oferta de áreas para ocupação urbana no
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município. Através dessa ampliação do acesso a terra, torna-se possível

também demarcar no território as áreas preferenciais para preservação

ambiental, minimizando assim os riscos de que essas áreas sejam

ocupadas de maneira irregular.

A competência para legislar e promover o planejamento urbano, o

ordenamento territorial e o controle do uso e da ocupação do solo são

atribuições do município, prevista na Constituição Federal de 1988, nos

termos do artigo 30. Além disso, a própria Constituição Federal, através

dos artigos 182 e 183, atribuem ao município a competência para

definir a sua política urbana, com os objetivos de garantir o pleno

exercício das funções sociais da cidade e das propriedades urbanas e as

condições dignas de habitabilidade, de bem-estar e de vida de sua

população.

A presente lei será aplicada com a autorização de Vossa Excelência e

distintos Pares e, contamos com o apoio integral dessa respeitável

plêiade de Vereadores,que avaliará de forma positiva o conteúdo desta

proposição, contribuindo de maneira firme para aprovação de matéria

tão relevante.

Solicito, ainda que, o projeto receba tratamento especial e trâmite em

REGIME DE URGÊNCIA.

Certo do apoio incondicional de VossaExcelência e de seus Pares, desde

já apresento e renovo os protestos de estima e respeito, extensivos a

todos os membros dessa augusta Casa de Leis.

Atenciosamente.
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Praça dos Três Poderes, "Paço Municipal Couto Magalhães", Várzea

Grande, ______ de junho de 2009.

Murilo Domingos

Prefeito Municipal. [...]” (fls. 20/21).

A Lei Complementar foi aprovada e sancionada no exíguo prazo de oito

(8) dias, também em desrespeito aos princípiosconstitucionais já mencionados.

Assim, se a lei anterior trata da mesma matéria que a lei declarada

inconstitucional, repristina-se a anterior, consoante já decidiu o Supremo Tribunal Federal; logo,

necessário se fazia também a impugnação da lei revogada.

“[...] Considerações em torno da questão da eficácia repristinatória

indesejada e da necessidade de impugnar os atos normativos, que,

embora revogados, exteriorizem os mesmos vícios de

inconstitucionalidade que inquinam a legislação revogadora.

[...]

Necessidade, em tal hipótese, de impugnação de todo o complexo

normativo. Correta formulação, na espécie, de pedidos sucessivos de

declaração de inconstitucionalidade tanto do diploma ab-rogatório

quanto das normas por ele revogadas, porque também eivadas do vício

da ilegitimidade constitucional. Reconhecimento da

inconstitucionalidade desses diplomas legislativos, não obstante já

revogados [...]”.

(STF, Tribunal Pleno, ADI 3148/TO, relator Min. Celso de Mello, DJe
28/9/2007).
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Em regra, é possível o efeito repristinatório em sede do deferimento de

medida cautelar. Este, todavia, não ocorrerá, visto que, com fundamento na parte final do

parágrafo segundo do artigo 11 da Lei nº 9.868, de 10 de novembro de 1.999, a suspensão

também da lei revogada (Lei Complementar nº 3.317/2009) consiste em expressa manifestação

da sua não aplicação. Tal providência é importante, para evitar o retorno de dispositivo

normativo que carregue consigo iguais vícios de inconstitucionalidade.

“[...] § 2o A concessão da medida cautelar torna aplicável a legislação

anterior acaso existente, salvo expressa manifestação em sentido

contrário. [...]”. [sem negrito no original]

Com essas considerações, voto no sentido de deferir a medida cautelar,

para suspender a aplicação das leis impugnadas (nos 3.432/2010 e 3.317/2009).
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A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, o TRIBUNAL

PLENO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES.

JUVENAL PEREIRA DA SILVA,composto pelo DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (Relator),

DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1º Vogal), DES. PEDRO SAKAMOTO (2º Vogal), DESA.

MARILSEN ANDRADE ADDARIO (3ª Vogal), DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO

(4º Vogal), DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (5ª Vogal), DES. JOSÉ JURANDIR DE

LIMA (7º Vogal), DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (8º Vogal), DES. MANOEL

ORNELLAS DE ALMEIDA (10º Vogal), DES. PAULO DA CUNHA (11º Vogal), DES.

JUVENAL PEREIRA DA SILVA(13º Vogal), DES. JURACY PERSIANI (15º Vogal), DES.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (20º Vogal), DES. GÉRSON FERREIRA PAES

(21º Vogal), DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA(22º Vogal), DESA. CLARICE CLAUDINO

DA SILVA(23ª Vogal),DES. ALBERTOFERREIRA DE SOUZA (24º Vogal),DESA. MARIA

EROTIDES KNEIP BARANJAK (25ª Vogal), DES. MARCOS MACHADO (26º Vogal) e

DES. DIRCEU DOS SANTOS (27º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE,

DEFERIRAMA LIMINAR, NOS TERMOS DO VOTODO RELATOR.

Cuiabá, 08 de novembro de 2012.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA - PRESIDENTE DO
TRIBUNAL PLENO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

---------------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORLUIZ CARLOSDA COSTA- RELATOR
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