
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 
ACÓRDÃO/DECISÃO MONOCRÁTICA 

REGISTRADO(A) SOB N° 

A C Ó R D Ã O I iiiiii mil iiiii mil mu mu mu um mi nu 
*03707792* 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta 

de Inconstitucionalidade n° 0494816-60.2010.8.26.0000, da 

Comarca de São Paulo, em que é autor PROCURADOR GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO sendo réus PREFEITO DO 

MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES e PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE MOGI DAS CRUZES. 

ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de 

São Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO 

PROCEDENTE. V.U. FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO O EXMO. SR. DES. 

ELLIOT AKEL.", de conformidade com o voto do(a) Relator(a), 

que integra este acórdão. 

O julgamento teve a participação dos Desembargadores 

JOSÉ ROBERTO BEDRAN (Presidente), SOUSA LIMA, BARRETO 

FONSECA, MAURÍCIO VIDIGAL, DAVID HADDAD, GONZAGA 

FRANCESCHINI, ALVES BEVILACQUA, WALTER DE ALMEIDA GUILHERME, 

XAVIER DE AQUINO, ANTÔNIO CARLOS MALHEIROS, MÁRIO DEVIENNE 

FERRAZ, JOSÉ SANTANA, ARTUR MARQUES, CAUDURO PADIN, GUILHERME 

G. STRENGER, RUY COPPOLA, RENATO NALINI, CAMPOS MELLO, 

ROBERTO MAC CRACKEN, KIOITSI CHICUTA, ÊNIO ZULIANI e ELLIOT 

AKEL (declara voto). 

São Paulo, 14 de setembro de 2011. 

JOSÉ REYNALDO 
RELATOR 
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VOTO N°: 10683 
ADIN N°: 0494816-60.2010.8.26.0000 
RECTE.: Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo 
RECDOs: Prefeito Municipal de Mogi das Cruzes e Presidente da 
Câmara Municipal de Mogi das Cruzes 

CONSTITUCIONAL. URBANÍSTICO.AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 6.274/09 DO MUNICÍPIO DE 
MOGI DAS CRUZES. PROCESSO LEGISLATIVO. PARTICIPAÇÃO 
COMUNITÁRIA. PROCEDÊNCIA. É inconstitucional lei 
municipal que altera a legislação de uso e ocupação do 
solo urbano sem assegurar a participação comunitária em 
seu processo legislativo, bem como o planejamento 
técnico (arts. 180, I, II e V, 181 e 191, CE). 

O Senhor Procurador Geral do Estado ajuizou a 
presente ação direta de inconstitucionalidade da Lei n. 6.274, de 29 de julho de 
2009 do Município de Mogi das Cruzes e que dispõe sobre o ordenamento do 
uso e ocupação do solo do município afirmando que o projeto convertido em 
lei, modificando parcialmente a Lei n. 2.683, de 16 de agosto de 1982, resultou 
de projeto de lei não precedido dos estudos técnicos obrigatórios nem do 
indispensável planejamento, bem como não foi submetido à participação da 
comunidade em seu trâmite, constando apenas a sua apreciação pelo 
Conselho Municipal da Cidade antes de sua apresentação no Poder 
Legislativo, e mesmo assim, com proposta contrária ao parecer do referido 
órgão. Afirma que a lei viola os artigos 180,1, II e V, 181 e 191 da Constituição 
do Estado, Justificando as alegações e invocando julgados deste Órgão 
Especial termina por requerer a concessão de medida cautelar para suspender 
a vigência das normas impugnadas e o processamento da ação para serem 
estes julgados inconstitucionais. 

A medida cautelar foi deferida pelo relator e dessa 
decisão foram opostos embargos declaratórios rejeitados pelo v. acórdão de 
fls. 41/43. 
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Processada com as informações prestadas pelo 
Prefeito Municipal e pela Câmara sustentando a ausência dos vícios apontados 
e a manifestação do Procurador Geral do Estado declinando da defesa do ato 
por entender ser apenas de interesse local, foi oferecido parecer pela douta 
Procuradoria Geral de Justiça opinando pela procedência da ação. 

É o relatório. 

A espécie dos autos foi bem apreciada pelo parecer 
da lavra do eminente Subprocurador-Geral de Justiça, Dr. Sérgio Turra 
Sobrane cujos motivos se adotam como razão de decidir: 

"4. Reportando in totum aos fundamentos da petição 
inicial, acrescento que a eventual promoção de arquivamento de inquérito civil 
não se erige em obstáculo, posto que a jurisdição constitucional não é 
condicionada e nem pode ser excluída. 

5. Tampouco vinga a tese de inexigibilidade da 
oitiva da comunidade. 

6. A exigência está contida nos arts. 180, II e 191, 
da Constituição Estadual, e se impõe nos projetos de lei do plano diretor, de 
zoneamento e de parcelamento, uso e ocupação do solo urbano, bem como 
em suas alterações, premissa que se infere em homenagem ao princípio da 
simetria (ou paralelismo) das formas. 

7. Ademais, a Constituição Estadual sequer 
empreende ressalva a respeito. 

8. Também não procede a assertiva de que essa 
participação comunitária, regulada ou não na legislação municipal, foi 
observada com a oitiva de órgão do Poder Executivo, o Conselho Municipal da 
Cidade. 

9. Conforme observado na petição inicial, e não 
refutado nas informações, esse órgão apreciou anteprojeto de lei em momento 
anterior à ignição do competente processo legislativo - exarando, inclusive, 
proposta contrária (fls. 03,05). 

10. Este colendo Órgão Especial já teve a 
oportunidade de analisar o assunto, estimando a necessidade de participação 
comunitária no processo legislativo, como exposto na inicial (fls. 06/07), 
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sobretudo para evitar revisões ou alterações tópicas ou pontuais que molestam 
o planejamento ou a qualidade de vida.Neste sentido: 

"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE -
Lei n. 2.786/2005 de São José do Rio Pardo -
Alteração sem plano diretor prévio de área rural em 
urbana - Hipótese em que não foi cumprida 
disposição do art. 180, II, da Constituição do Estado 
de São Paulo que determina a participação das 
entidades comunitárias no estudo da alteração 
aprovada pela lei - Ausência ademais de plano 
diretor - A participação de Vereadores na votação do 
projeto não supre a necessidade de que as 
entidades comunitárias se manifestem sobre o 
projeto - Clara ofensa ao art. 180, II, da Constituição 
Estadual - Ação julgada procedente." (TJSP, ADI 
169.508.0/5, Rei. Des. Aloísio de Toledo César, 18-
02-2009). 

"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE-
LEI COMPLEMENTAR DISCIPLINANDO O USO E 
OCUPAÇÃO DO SOLO - PROCESSO 
LEGISLATIVO SUBMETIDO À 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 
representantes eleitos no momento da votação, ao 
menos lhe expõem os interesses envolvidos e as 
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conseqüências práticas advindas da aprovação ou 
rejeição da norma, tal como proposta" (TJSP, ADI 
994.09.224728-0, Rei. Des. Artur Marques, m.v., 05-
05-2010). 

11. A democracia participativa prevista nos 
parâmetros alcança a elaboração da lei antes e durante o trâmite de seu 
processo legislativo até o estágio final de sua produção. 

12. Ademais, orienta-se este egrégio Pretório pela 
indispensabilidade de planejamento técnico: 

"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE -
Lei Complementar n° 294/05 do Município de 
Catanduva - Alteração de Zoneamento Urbano -
Identificação de lotes que passam a ter 
característica comercial, em zona estritamente 
residencial - Inadmissibilidade - Vício de 
inconstitucionalidade, por motivo de vedada 
delegação de poder em matéria de reserva legal. 
Ação julgada procedente." (ADI 148.671-0/1-00, rei. 
des. Walter Swensson, j . 23.01.2008, v.u.). 

"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE -
Leis n°s. 11.764/2003, 11.878/2004 e 12.162/2004, 
do município de Campinas - Legislações, de 
iniciativa parlamentar, que alteram regras de 
zoneamento em determinadas áreas da cidade -
Impossibilidade - Planejamento urbano - Uso e 
ocupação do solo - Inobservância de disposições 
constitucionais - Ausente participação da 
comunidade, bem como prévio estudo técnico que 
indicasse os benefícios e eventuais prejuízos com a 
aplicação da medida - Necessidade manifesta em 
matéria de uso do espaço urbano, 
independentemente de compatibilidade com plano 
diretor - Respeito ao pacto federativo com a 
obediência a essas exigências - Ofensa ao princípio 
da impessoalidade - Afronta, outrossim, ao princípio 
da separação dos Poderes - Matéria de cunho 
eminentemente administrativo - Leis dispuseram 
sobre situações concretas, concernentes à 
organização administrativa - Ação direta julgada 
procedente, para declarar a inconstitucionalidade 
das normas." (ADI 163.559-0/0-00). 
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"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 
Ribeirão Preto. Lei Complementar n° 1.973, de 03 de 
março de 2006, de iniciativa de Vereador, dispondo 
sobre matéria urbanística, exigente de prévio 
planejamento. Caracterizada interferência na 
competência legislativa reservada ao Chefe do 
Poder Executivo local. Procedência da ação." (ADI 
134.169-0/3-00, rei. des. Oliveira Santos, j . 
19.12.2007, v.u.). "(fls. 1169/1173) 

A matéria, pois, é bastante conhecida do E. Órgão 
Especial e ficou sobejamente demonstrada a procedência da ação. 

Posto isto o voto é pelo acolhimento do pedido e 
decretação da inconstitucionalidade da Lei n^6.274, de 29 de julho de 2009 em 
sua integridade com efeitos ex tunc. 

JOSJE RÈYNALDO 
ílator 
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DECLARAÇÃO DE VOTO VENCEDOR 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE n° 0494816-60.2010.8.26.0000 

SÃO PAULO 

Autor: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Réus: PREFEITO MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES e PRESIDENTE DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES 

Voto n° 27.455 

Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade 

da Lei n. 6.274, de 29 de julho de 2009 do Município de Mogi das 

Cruzes, que dispõe sobre o ordenamento do uso e ocupação do solo, 

ajuizada pelo Procurador Geral da Justiça, que afirma, em síntese, que 

o projeto convertido em lei, modificando parcialmente a Lei n. 2.683, de 

16 de agosto de 1982, não foi precedido dos estudos técnicos 

obrigatórios nem do indispensável planejamento, além de não haver 

sido submetido, em sua tramitação, à participação da comunidade, 

constando apenas sua apreciação antes da apresentação ao Poder 

Legislativo, pelo Conselho Municipal da Cidade, que teria ofertado 

parecer contrário. Afirma-se que tal diploma legal lei viola os artigos 

180, I , II e V, 181 e 191 da Constituição do Estado de São Paulo. 

Deferida medida cautelar pelo relator, dessa 

decisão foram opostos embargos declaratórios, rejeitados (fls. 41/43). 

O Prefeito Municipal de Mogi das Cruzes prestou 

as informações de fls. 46/51, acompanhadas pelos documentos de fls. 

53/72. Sustentou, em síntese, que a Constituição do Estado não exige 

participação popular nos processos que alteram a lei de zoneamento, 

mas quando muito a participação de entidades comunitárias, o que se 

observou, na espécie, tendo as alterações propostas sido amplamente 
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discutidas e votadas pelo Conselho Municipal da Cidade de Mogi das 

Cruzes (CONCIDADE), com aprovação da maioria das alterações. 

Sustenta, mais, que a inicial não apontou quais os estudos técnicos 

necessários que não teriam sido realizados. 

Também a Câmara Municipal de Mogi das 

Cruzes prestou informações, que constituem praticamente reprodução 

daquelas prestadas pelo Sr. Prefeito Municipal, 

O Sr. Procurador Geral do Estado declinou da 

defesa do ato, entendendo ser ele de interesse apenas local, e a 

Procuradoria Geral de Justiça opinou pela procedência da ação. 

O ilustre relator, Des. José Reynaldo, acolheu in 

totum o parecer da douta Procuradoria de Justiça. 

A seguir, meu voto. 

Colhe-se da petição inicial: 

"A Constituição Paulista exige que a disciplina 

urbanística da propriedade - inclusive o uso e ocupação do solo do 

Município - tenha compatibilidade com o plano diretor, assim como 

sua elaboração e modificação seja precedida de estudos técnicos e 

da oitiva da comunidade, de maneira a impedir revisões pontuais 

que molestam o desenvolvimento sustentável, a função social da 

cidade, o interesse público, o planejamento urbano, ao bem-estar 

dos habitantes e a qualidade de vida nas comunas". 
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A lei inquinada é de iniciativa do Poder 

Legislativo, e isso nos termos do artigo 164 da Lei Orgânica do 

Município de Mogi das Cruzes: "A Lei de Zoneamento Urbano somente 

poderá ser alterada duas vezes a cada exercício, no primeiro semestre, 

mediante proposta de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara e, 

no segundo semestre, mediante proposta do Prefeito". 

Não há vício de iniciativa, pois. 

Houve participação popular. A Constituição 

Paulista, embora exigindo tal participação, não a disciplina, inexistindo, 

no ordenamento infraconstitucional, normas que estabeleçam a forma 

de participação comunitária. 

No caso, há elementos nos autos no sentido de 

que o Conselho Municipal da Cidade de Mogi das Cruzes, constituído 

por entidades representativas da comunidade (relação a fls. 81/85), foi 

ouvido antes de aprovado o projeto e manifestou sua aprovação em 

relação a doze (12) das demandas para alteração da Lei 2.683/82, 

rejeitando cinco (5) outras demandas. 

Inobstante, por uma outra razão entendo dever 

ser acolhida a ação. É que a discussão e votação do projeto que na lei 

se converteu não foi precedida pelos estudos técnicos necessários. 

Essa conclusão extraio do documento de fls. 146/147 do primeiro 

volume do inquérito civil em apenso), onde o Presidente da Câmara de 

Vereadores, respondendo à indagação do ilustre Promotor de Justiça 

acerca de eventual planejamento por órgão multidisciplinar observado 

para a elaboração da lei, disse textualmente: 
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"Para elaboração do Projeto de Lei n° 61/09 

(cópia anexa), o qual originou a Lei n° 6274/09, cada Vereador 

interessado em propor uma alteração na legislação do uso e 

ocupação do solo remeteu sua sugestão à Secretaria Municipal de 

Planejamento, a qual, após apurada a viabilidade de cada pedido, 

enviou a esta Câmara a redação correta a ser utilizada para o texto 

da Lei. Por sua vez, chegando a esta Casa, a Mesa Diretiva, em 

representação a todos os Vereadores que propuseram alteração, 

agregou todos os textos dano o formato de projeto de lei e iniciou o 

processo legislativo, com anuência dos demais Vereadores". 

Não há, como se vê, qualquer referência à 

realização, antes ou durante o processo legislativo, a qualquer estudo 

de impacto de vizinhança. 

Por esse fu 

declarando a inconstitucion 

2009 do Município de Mog 

ento^julgo procedente a ação, 

74, de 29 de julho de 


