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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 9144977-

64.2002.8.26.0000, da Comarca de Mairiporã, em que são apelantes SOCIEDADE AMIGOS DO 

BAIRRO SAUSALITO e MUNICIPALIDADE DE MAIRIPORA sendo apelado MINISTERIO 

PUBLICO.

ACORDAM, em 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São 

Paulo, proferir a seguinte decisão: "por votação unânime, negaram provimento ao agravo retido e 

aos apelos.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FÁBIO 

QUADROS (Presidente) e TEIXEIRA LEITE.

São Paulo, 25 de agosto de 2011.

Maia da Cunha

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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ACÓRDÃO

Recurso redistribuído por força da Res. 542/2011 e 
para atendimento imediato da Meta 2 do CNJ.

Loteamento. Permissão para fechamento e 
administração decorrente de lei municipal 
declarada inconstitucional pelo Colendo Órgão 
Especial deste Tribunal de Justiça.  Afastada a 
premissa de legalidade é imperioso afastar os atos 
praticados em seu nome, do que resulta 
inequivocadamente a procedência da ação civil 
pública. Considerações do v. acórdão que julgou a 
ADIN pertinentes para o caso concreto no sentido 
do improvimento dos recursos. Agravo retido e 
apelos improvidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de 

APELAÇÃO nº 9144977-64.2002, da Comarca de Miriporã, em que é apelante   

Sociedade Amigos do Bairro e  outro e apelado Ministério Público:

ACORDAM, em Quarta Câmara de Direito 

Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por votação 

unânime, negar provimento ao agravo retido e aos apelos.

Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença 

que julgou procedente ação civil pública movida pelo Ministério Público, declarou 

a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 1794/97 e condenou a associação a 

remover portarias e demais obstáculos do bairro Sausalito.

A associação Sociedade Amigos do Bairro Sausalito 

apela alegando, em suma das longas razões recursais, o seguinte: a) reiteração 

do agravo retido de fls. 542; b)  nulidade do processo por cerceamento de 
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defesa; c) constitucionalidade da Lei Municipal 1794/97; d) ausência de 

ilegalidade nos controles concedidos pela Municipalidade para a segurança e 

sossego dos moradores do bairro, que se transformou em local de descanso 

seguro para seus moradores.

A Prefeitura Municipal de Mairiporã também apela e 

para modificar a r. sentença alega, em síntese, a constitucionalidade da Lei 

Municipal 1794/97, que delegou corretamente alguns serviços a particulares, 

reiterando, no substancial, os fundamentos expendidos pela associação apelante.

A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se 

pelo improvimento do agravo retido e das apelações, anotando que o Colendo 

Órgão Especial deste Tribunal de Justiça considerou inconstitucionais leis editadas 

pela Municipalidade de Mairiporã, inclusive a Lei Municipal 1794/97.

Este é o relatório.  

Anota-se que o presente recurso foi distribuído em 

29.06.2005 e redistribuído em cumprimento à Resolução 542/2011, com o fim de 

cumprir a Meta 2 do CNJ.

Antes de tudo se rejeita a alegação de nulidade e se 

nega provimento ao agravo retido, por absoluta ausência de prejuízo frente ao 

enfoque que se dá aos temas discutidos, cuja origem e legalidade sustentada 

decorre da Lei Municipal n. 1794/97, por meio da qual a Municipalidade facultou 

o fechamento do bairro Sausalito e o controle da segurança e serviços gerais à 

associação que está no polo passivo da lide.

A sustentação para todas as condutas questionadas 

nesta ação civil pública tem como fonte de legalidade o fato de estarem 

amparadas pela lei municipal já mencionada, a partir da qual o bairro assumiu a 

natureza de loteamento fechado. Assim sendo, e desta maneira o Tribunal vê a 

questão, se a lei subsistir à verificação de sua constitucionalidade nada haverá de 

irregular na conduta dos que dirigem a Sociedade de Amigos do Bairro Sausalito. 

E vice-versa.

Os demais temas não são ilegais, em si mesmos, 

nem há prova disso, mas serviços prestados por associação que se destina a 

cuidar da segurança e sossego de um determinado grupo de pessoas que residem 

em local com características de condomínio de fato. Os serviços prestados de 

forma equivocada, ou não prestados, poderiam ser objeto de questionamento 

específico por parte dos moradores, mas não são ilegais, em tese e 



P O D E R   J U D I C I Á R I O

TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  DO  ESTADO  DE  SÃO PAULO

4ª Câmara de Direito Privado

4

Apelação nº 9144977-64.2002.8.26.0000 - Mairiporã - Voto nº 24.248 - FAMC
Flavia Cristina Campos Luders

genericamente, se a sua constituição se deu de forma legal. 

Deste modo analisada a questão em que se funda a 

ação civil pública, tudo resulta da constitucionalidade ou não da Lei Municipal n. 

1794/97.

E, nesse contexto, não se verifica cerceamento de 

defesa no indeferimento da juntada de documentos para questionar depoimento 

de testemunha, cujo teor, no fundo, não poderia modificar a análise de direito 

que se fez e se fará para o provimento ou não dos recursos. Nem o prazo 

excedido pelo Ministério Público para oferta de razões finais acarretou qualquer 

prejuízo para a defesa, seja por não especificado, seja porque o tema foi 

debatido à saciedade e dependerá essencialmente da análise da legalidade dos 

atos praticados pela associação com base na lei editada pela Municipalidade de 

Mairiporã.

Pois bem.

A Lei Municipal nº 1794/97, do município de 

Mairiporã, dentre outras, foi objeto de questionamento quanto à sua 

inconstitucionalidade, em ação direta que foi apreciada pelo Colendo Órgão 

Especial deste Tribunal de Justiça (ADIN nº 52.027.0-9).

A ADIN foi relatada pelo Desembargador Fonseca 

Tavares, em 23 de agosto de 2000, dela constando: “Ação direta de 

inconstitucionalidade das Leis Municipais n°s 1.794, 1.795, 1.796, 1.798. 1.799, 1.800, 

1.805, 1.807, 1.808, 1.809 e 1.811, de 16 de outubro de 1.997, do município de 

Mairiporã, que desafetaram áreas de loteamentos definidas como institucionais, de lazer 

e de circulação, em afronta aos textos dos artigos Io, 111, 139 e seguintes, 144 e 180, 

inciso VII, da Carta Constitucional Paulista...” . A anotação é feita para que dúvida 

não haja da inclusão da lei municipal que nesta ação civil pública é questionada 

para efeito de verificação da ilegalidade do fechamento do bairro Sausalito, em 

Mairiporã.

A ADIN, conforme se pode ver do inteiro teor do v. 

acórdão, disponível no Portal do Tribunal de Justiça  de São Paulo, ficou assim 

ementada:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Leis 

Municipais - Desafetação de ruas e vias públicas de loteamentos - Inadmissibilidade - 

Áreas institucionais - Ofensa ao artigo 180, inciso VII, da Constituição do Estado de São 

Paulo - Cerceamento do uso comum de bens públicos - Inconstitucionalidade reconhecida - 

Ação procedente”.



P O D E R   J U D I C I Á R I O

TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  DO  ESTADO  DE  SÃO PAULO

4ª Câmara de Direito Privado

5

Apelação nº 9144977-64.2002.8.26.0000 - Mairiporã - Voto nº 24.248 - FAMC
Flavia Cristina Campos Luders

A partir do momento em que reconhecida pelo 

Colendo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça a inconstitucionalidade da Lei 

Municipal nº 1794/97, que dá sustento a toda a contestação e apelação da 

Municipalidade e da associação dos amigos do bairro, pouco há para acrescentar 

no sentido da confirmação da r. sentença. Isso porque, como dito acima, a 

premissa legal que sustenta o fechamento do bairro e demais providências 

destinadas a dar segurança e sossego repousa na lei, cuja inconstitucionalidade 

foi reconhecida de modo inquestionável. 

Afastada a legalidade da premissa, imperioso que os 

atos praticados com base nela sejam igualmente considerados irregulares, em 

especial a coleta de lixo domiciliar, os serviços públicos de pavimentação, 

calçamento, galerias, obras para evitar a degradação do meio ambiente, 

fechamentos e identificações para segurança, e outros. 

E é o quanto basta para o improvimento dos recursos 

e para a confirmação da r. sentença.

De todo modo, e apenas para que não se alegue não 

ter o Tribunal mencionado, no substancial, as demais questões debatidas, 

embora todas conseqüências da premissa de legalidade do fechamento do bairro 

por força da permissão legal,  destaca-se, do mesmo julgamento, o seguinte 

trecho:

“Oportuno assinalar, outrossim, que as ruas e vias 

públicas desafetadas pelas leis municipais ora analisadas, são classificadas como bens do 

domínio público ou de uso comum do povo, conforme artigo 66, inciso I, do Código Civil, 

e que, segundo Hely Lopes Meirelles, por serem locais abertos à utilização pública, 

"adquirem esse caráter de comunidade, de uso coletivo, de fruição própria do povo" (In 

Direito Administrativo Brasileiro, 20a ed., Malheiros Ed., p.432). Os bens de uso comum 

do povo são utilizados uti universi, por todos os membros da coletividade. Qualquer do 

povo, sem identificação ou título, pode transitar livremente pelas ruas ou vias públicas, 

usufruindo-as, sem  que tenha tal trânsito limitado ou impedido por outro particular. 

Ninguém tem o direito ao uso exclusivo ou a privilégios na utilização dessa espécie de 

bem, ainda que com o propósito de transferir a administração e a prática de outros 

serviços a particulares, por falta de recursos financeiros municipais.”.

Fácil verificar que todas as atividades desenvolvidas 

pela associação, com base na lei municipal editada pela Municipalidade de 

Mairiporã, por mais que possam ter finalidade voltada ao bem estar dos 

moradores, não podem subsistir ante o reconhecimento da inconstitucionalidade 
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da legislação que lhes daria sustento. 

E mais:

“Autonomia não é sinônimo de independência. Os 

Executivos municipais estão submetidos ao conjunto de regras emanado de instâncias 

superiores, especialmente aquelas que destinam setores daqueles empreendimentos ao 

sistema de circulação, implantação de equipamento urbano e comunitário, bem como a 

espaços livres de uso público, proporcionais à densidade de ocupação prevista para a 

gleba (verbis). Respeitando ditos parâmetros, o Administrador das comunas atenderá o 

espírito público, com vistas ao desenvolvimento das cidades e garantia do bem estar de 

seus habitantes, inspirado pela uniforme ocupação do espaço. Em sentido contrário, ao 

querer transferir a prestação de serviços necessários em bairros mais distantes a 

associações de moradores, e permitir seja realizado, por estas, um controle do acesso às 

áreas de uso comum, em usurpação à atribuição exclusiva dos estados federados 

(Segurança Pública), lança ele à perplexidade o administrado, que por vias transversas se 

vê limitado no direito de ir e vir” ( fls. 5 do v. acórdão - 

https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/resultadoCompleta.do).

Por isso que mais não é necessário acrescentar para 

o improvimento dos recursos, confirmando-se a r. sentença pelos seus próprios, 

acertados e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam expressamente 

adotados como razão de decidir.

Pelo exposto é que, rejeitada a preliminar de 

nulidade por cerceamento de defesa, se nega provimento ao agravo 

retido e aos apelos. 

Participaram do julgamento os Desembargadores 

Teixeira Leite (Revisor) e Fábio Quadros (Presidente e 3º Juiz).

 

São Paulo, 25 de agosto de 2011.

MAIA DA CUNHA

https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/resultadoCompleta.do
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RELATOR
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