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RFGISTRADO(A) SOB N° 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AÇÃO 

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI n2 154.179-0/5-00, da 

Comarca de SÃO PAULO, em que é requerente PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

SANTA ISABEL sendo requerido PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

SANTA ISABEL: 

ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "REJEITARAM A 

MATÉRIA PRELIMINAR E JULGARAM PROCEDENTE A AÇÃO. V.U.", de 

conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão. 

O julgamento teve a participação dos Desembargadores 

ROBERTO VALLIM BELLOCCHI (Presidente), LUIZ TÂMBARA, MUNHOZ 

SOARES, SOUSA LIMA, CELSO LIMONGI. VIANA SANTOS, ALOÍSIO DE TOLEDO 

CÉSAR, PAULO TRAVAIN, IVAN SARTORI, PALMA BISSON, ARMANDO TOLEDO, 

A. C. MATHIAS COLTRO, JOSÉ SANTANA, MÁRIO DEVIENNE FERRAZ, JOSÉ 

REYNALDO, JOSÉ ROBERTO BEDRAN, MAURÍCIO VIDIGAL, EROS PICELI, 

GUERRIERI REZENDE, BORIS KAUFFMANN, DAMIÃO COGAN, RENATO NALINI E 

ARTUR MARQUES. 

São Paulo, 22 de /tfutubroN̂ e 200 

ROBERTO VALLIM BELLOCCHI 

Presidenta 

DEBATTN CARDOSO 

Relator 
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AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N° 154.17906 

REQUERENTE: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL 

REQUERIDO: PRESIDENÍTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTTA ISABEL 

Ação direta de inconstitucionalidade - Lei n° 
2.385, de 22 de fevereiro de 2007, que altera o perímetro 
urbano do aludido Município e dá outras providências. 

Lei municipal revogadora declarada 
inconstitucional - Efeito repristinatório - Ocorrência -
Preliminar de carência da ação rejeitada. 

- Reunião de processos - Inadmissibilidade -
ADIN referente à lei revogadora já julgada. 

- Vício de iniciativa - Ocorrência - Norma de 
iniciativa parlamentar que envolve questão atinente ao 
uso e ocupação do solo interferindo diretamente no 
zoneamento e planejamento urbano - Inadmissibilidade 
- Competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo -
Violação ao princípio da separação dos poderes -
Ofensa aos artigos 5o, 144, 180, inciso II e 181, da 
Constituição Estadual - Ação procedente. 

VOTO N° 17.319 

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada 

pelo Prefeito do Município de Santa Isabel na qual postula 

medida liminar para, até decisão definitiva, suspender a eficácia da 

Lei n° 2.385, de 22 de fevereiro de 2007, que altera o perímetro 

urbano do aludido Município e dá outras providências alegando 

ofensa aos artigos 47, XI e XVII, 144 e 174 da Constituição 

Estadual. 

Afirma o autor, em resumo, que no ato normativo 

questionado, ocorre "vicio de iniciativa" e afronta aos princípios 
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orçamentários previstos na Constituição Federal e regulamentados 

pela Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Afirma, ainda, que a redução do território municipal, sem 

prévio estudo, implicará, conseqüentemente, na redução 

considerável da arrecadação municipal, o que causará prejuízos 

aos cofres públicos da municipalidade (fis. 02/10). 

Deferida a liminar (fis 286/288) a Câmara Municipal de Santa 

Isabel prestou as informações devidas e juntou documentos à fls. 

294/395. 

O requerente manifestou-se a fls. 397/398, informando que 

a lei municipal aqui questionada teria sido, em tese, revogada pela 

promulgação da Lei Complementar Municipal n° 106, de 9 de abril 

de 2007, que trata do mesmo assunto e também foi declarada 

inconstitucional por este Egrégio Tribunal, o que motivou o regresso 

da lei anteriormente em vigor e fez com que o requerente 

ingressasse com a presente ação. Assim, alega conexão entre esta 

ação (Adm n° 1541790/5) e a de n° 154.411.0/5, julgada procedente 

em 02 de abril de 2008. 

A Procuradoria Geral do Estado deixou de se manifestar, 

ante a falta de interesse do Estado na defesa do ato impugnado, 

por se tratar de matéria exclusivamente local (fls. 408/410). 

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo 

reconhecimento de carência da ação ou, se assim não for 

entendido, pela reunião desta ação com aquela e julgamento de 

procedência do pedido (fls 417/426). 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N° 154.179-0/5 
A/DC 
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É o relatório. 

Rejeito a preliminar de carência de ação. 

Consoante se verifica dos autos, o parágrafo único do artigo 

154, da Lei Complementar n° 106, de 09 de abril de 2007, apesar 

de não revogar expressamente, dispôs sobre a mesma matéria 

tratada na lei ora impugnada. Houve, portanto, uma revogação 

tácita da norma impugnada. 

Entretanto, aquele dispositivo legal foi declarado 

inconstitucional por este E. Tribunal de Justiça, nos autos da ação 

direta de inconstitucionalidade n° 154.411.0/5, relatada pelo 

Excelentíssimo Desembargador Walter Swensson e, em assim 

sendo, houve o efeito repristinatório, isto é, a norma ora impugnada 

voltou a vigorar, já que a norma declarada inconstitucional não foi 

apta para revogar validamente a lei anterior que tratava da mesma 

matéria, pois nasceu nula. 

No referido sentido: FISCALIZAÇÃO NORMATIVA 

ABSTRATA - DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE EM TESE 

E EFEITO REPRISTINATORIO. - A declaração de inconstitucionalidade 

"in abstracto", considerado o efeito repristinatório que lhe é inerente (RTJ 

120/64 - RTJ 194/504-505 - ADI 2 867/ES, v.g.), importa em restauração das normas 

estatais revogadas pelo diploma objeto do processo de controle normativo 

abstrato. E que a lei declarada inconstitucional, por incidir em absoluta 

desvalia jurídica (RTJ 146/461-462), não pode gerar quaisquer efeitos no 

plano do direito, nem mesmo o de provocar a própria revogação dos 

diplomas normativos a ela anteriores. Lei inconstitucional, porque inválida 

~AÇÀO DIRETA DE rNCONSTITUCIONALIDADE N° 154 179-0/5 
A/DC ^ 
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(RTJ 102/671), sequer possui eficácia derrogatória. A decisão do Supremo 

Tribunal Federal que declara, em sede de fiscalização abstrata, a 

inconstitucionalidade de determinado diploma normativo tem o condão de 

provocar a repristinação dos atos estatais anteriores que foram revogados 

pela lei proclamada inconstitucional. Doutrina. Precedentes (ADI 2.215-

MC/PE, Rei. Min. CELSO DE MELLO, "Informativo/STF" n° 224). 

E, ainda: A QUESTÃO DA EFICÁCIA REPRISTINATORIA IN 

ABSTRACTO. - DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. A 

declaração final de inconstitucionalidade, quando proferida pelo Supremo 

Tribunal Federal em sede de fiscalização normativa abstrata, importa -

considerado o efeito repristinatório que lhe é inerente - em restauração 

das normas estatais anteriormente revogadas pelo diploma normativo 

objeto do juízo de inconstitucionalidade, eis que o ato inconstitucional, por 

ser juridicamente inválido (RTJ 146/461-462), sequer possui eficácia 

derrogatória. Doutrina. Precedentes (STF)" (ADI n° 2.867/ES -Relator 

Ministro Celso de Mello - Tribunal Pleno - J 03/12/2003). 

Assim sendo e tendo em vista que a finalidade da ação 

direta de inconstitucionalidade consiste em retirar do ordenamento 

jurídico a lei ou ato normativo incompatível com a ordem 

constitucional e levando-se em consideração, ainda, que no caso, 

houve o efeito repristinatório da norma em questão, rejeita-se a 

preliminar. 

Não há que se falar, também, em reunião dos processos, 

uma vez que a outra ação direta de inconstitucionalidade já foi 

objeto de julgamento por este E. tribunal. 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N° 154.179-0/5 
A/DC 
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Posto isto, rejeito a preliminar. 

No mérito, a ação é procedente. 

Claramente inconstitucional a Lei n° 2.385, de 22 de 

fevereiro de 2007, visto que contrariou princípios previstos na 

Constituição Estadual que são de observância obrigatória pelos 

munic íp ios (art 144) 

A lei impugnada, de iniciativa parlamentar, vetada pelo 

Chefe do Executivo e promulgada pelo Presidente da Câmara 

Municipal, altera o perímetro urbano do Município de Santa Isabel e, 

por envolver questão atinente ao uso e da ocupação do solo, 

invadiu a área de competência reservada ao Prefeito Municipal. E, a 

ingerência da Câmara Municipal na esfera de competência 

exclusiva do Chefe do Poder Executivo resulta em transgressão ao 

princípio da independência e harmonia entre os poderes previsto no 

artigo 5o, da Constituição Estadual. 

Segundo o disposto no artigo 30, incisos I e VIII, da 

Constituição Federal compete aos Municípios legislar sobre 

assuntos de interesse local e, no que couber, promover adequado 

ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, 

do parcelamento e da ocupação do solo urbano. E, nos termos do 

artigo 180, inciso II, da Constituição Estadual, no estabelecimento 

de diretrizes e normas relativas ao desenvolvimento urbano, o 

Estado e os Municípios assegurarão a participação das entidades 

comunitárias no estudo, encaminhamento e soluções dos 

problemas e projetos que lhes sejam concernentes. E, 

~\ÇÂO DIRETA DEINCONSTITUCIONALIDADEN0 154.179-0/5 
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complementando esse preceito o artigo 181 prevê que, lei municipal 

estabelecerá em conformidade com as diretrizes do plano diretor, 

normas sobre zoneamento, loteamento, parcelamento, uso e 

ocupação do solo, índices urbanísticos, proteção ambiental e 

demais limitações administrativas pertinentes. 

Assim, o Município tem competência suplementar para o 

ordenamento urbano. Entretanto, por se tratar de matéria relativa ao 

uso e ocupação do solo, exige-se, para sua alteração, a realização 

de um estudo prévio e exclusiva provocação legislativa pelo Chefe 

do Poder Executivo, já que é ele quem possuiu as melhores 

condições de avaliar a necessidade de alteração do zoneamento e 

dispõe do suporte técnico necessário. 

Ressalte-se, ainda, que, como bem salientou o douto 

Procurador de Justiça, "Qualquer modificação legislativa que envolva a 

ocupação e uso do solo deve ser realizada dentro de um contexto de 

planejamento, e de diretrizes gerais. Não se admite, nesse quadro, a 

ordenação individualizada e dissociada do contexto da utilização de todo o 

solo urbano. 

Tratando da elaboração do plano diretor do ordenamento 

urbano, anota Hely Lopes Meirelles que: 

"Toda cidade há que ser planejada: a cidade nova, para sua 

formação; a cidade implantada, para sua expansão; a cidade velha, para sua 

renovação"; acrescentando que "a elaboração do plano diretor é tarefa de 

especialistas nos diversificados setores de sua abrangência, devendo por 

isso mesmo ser confiada a órgão técnico da Prefeitura ou contratada com 

profissionais de notória especialização na matéria, sempre com supervisão 

~^ÇÀO DIRETA DE 1NCONST1TUC10NAL1DADE N° 154.179-0/5 
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do Prefeito, que transmitirá as aspirações dos munícipes quanto ao 

desenvolvimento do Município e indicará as prioridades das obras e 

serviços de maior urgência e utilidade para a população" (1. Direito 

Municipal Brasileiro, 6" ed., 3a tir., atualizada por Izabel Camargo Lopes 

Monteiro e Yara Darcy Police Monteiro, São Paulo, Malheiros, 1993, p. 

393 e 395). 

Tratando especificamente do problema da ocupação e uso do 

solo, anota José Afonso da Silva que a respectiva ordenação é um dos 

aspectos fundamentais do planejamento urbanístico, salientando ainda, 

quanto às hipóteses de alteração de zoneamento, que: 

"recomenda-se, nessas alteração, muito critério, a fim de que não 

se façam modificações bruscas entre o zoneamento existente e o que vai 

resultar da revisão. É preciso ter em mente que o zoneamento constitui 

condicionamento geral à propriedade, não indenizável, de tal maneira que 

uma simples liberação inconseqüente ou um agravamento menos pensado 

podem valorizar demasiadamente alguns imóveis, ao mesmo tempo que 

desvalorizam outros, sem propósito. E conveniente que o zoneamento 

resultante da revisão ou da alteração constitua uma progressão harmônica 

do zoneamento revisado ou alterado, para não causar impactos que, por sua 

vez, geram resistências que dificultam sua implantação e execução. É 

prudente avançar devagar, mas com firmeza, energia e justiça" (2. Direito 

Urbanístico, 4aed., São Paulo, Malheiros, 2006, p. 251). 

Cumpre finalmente destacar a importância do planejamento 

urbanístico e da necessária razoabilidade de que se deve revestir a 

legislação elaborada nesta matéria, recordando Toshio Mukai, que "a 

ocupação e o desenvolvimento dos espaços habitáveis, sejam eles no 

"^ÇÃO DIRETA DE INCONST1TUCIONAL1DADE N° 154.179-0/5 
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campo ou na cidade, não podem ocorrer de forma meramente acidental, sob 

as forças dos interesses privados e da coletividade. Ao contrário, são 

necessários profundos estudos acerca da natureza da ocupação, sua 

finalidade, avaliação da geografia local, da capacidade de comportar essa 

utilização sem danos para o meio ambiente, de forma a permitir boas 

condições de vida para as pessoas, permitindo o desenvolvimento 

econômico-social, harmonizando os interesses particulares e os da 

coletividade" (3. in Temais atuais de direito urbanístico e ambiental, Belo 

Horizonte, Editora Fórum, 2004, p. 29). 

Deste modo, padece de inconstitucionalidade a lei cujo projeto é 

de autoria de parlamentar que, sem qualquer estudo prévio consistente, e 

de forma casuística, altera o perímetro urbano do Município, ferindo 

frontalmente o disposto nos art. 180 caput e inciso II, art. 181 caput e § Io, 

ambos da Constituição Estadual; bem como, por força do art. 144 da 

Constituição Estadual, o art. 182 caput e § Io, e o art. 30, inciso VII da 

Constituição Federal. 

Em síntese, a iniciativa parlamentar, nessa hipótese, que 

resultou no Autógrafo de Lei n° 65/2006, vetado integralmente pelo 

Prefeito Municipal de Santa Isabel, e posteriormente na Lei n° 2.385, de 22 

de fevereiro de 2007, ante a derrubada do veto, dissociada do contexto de 

planejamento inerente ao plano diretor, acaba por minar de modo medular 

a própria iniciativa governamental de planejar de modo amplo o 

Município. 

Em outras palavras, qual utilidade teria a exigência 

constitucional de planejamento urbanístico se pudesse projeto de lei de 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N° 154.179-0/5 
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autoria de parlamentar, ser apresentado e aprovado, tornando-se lei com a 

posterior derrubada do veto imposto pelo Prefeito? 

Ademais, não só o requisito constitucional do planejamento 

urbanístico foi violado, mas também o princípio da separação de poder es, 

previsto no art. 5oda Constituição do Estado de São Paulo. 

É necessário observar que, no sistema de divisão de poderes, a 

gestão administrativa cabe ao poder Executivo, enquanto a função de 

edição de atos normativos gerais e abstratos cabe ao Legislativo. 

Acrescente-se, corretamente visualizada a questão, que o conceito de 

gestão administrativa envolve o planejamento, a direção, a organização e a 

execução de atos de governo. 

Cumpre recordar aqui o ensinamento de Hely Lopes Meirelles, 

anotando que: 

"a Prefeitura não pode legislar, como a Câmara não pode 

administrar. Cada um dos órgãos tem missão própria e privativa: a Câmara 

estabelece regra para a Administração; a Prefeitura a executada, 

convertendo o mandamento legal, genérico e abstrato, em atos 

administrativos, individuais e concretos. O Legislativo edita normas; o 

Executivo pratica atos segundo as normas. Nesta sinergia de funções é que 

residem a harmonia e independência dos Poderes, princípio constitucional 

(art. 2o) extensivo ao governo local. Qualquer atividade, da Prefeitura ou 

Câmara, realizada com usurpação de funções é nula e inoperante". 

Sintetiza, ademais, que "todo ato do Prefeito que infringir prerrogativa da 

Câmara - como também toda deliberação da Câmara que invadir ou retirar 

atribuição da Prefeitura ou do Prefeito - é nulo, por ofensivo ao princípio 

da separação de funções dos órgãos do governo local (CF, art. 2o c/c o art. 

AÇÃO DIRETA DE INCONST1TUC1QNALIDADEN0 154 179-0/5 
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31), podendo ser invalidado pelo Poder Judiciário" (4. Direito Municipal 

Brasileiro, 15a ed., atualizada por Márcio Schneider Reis e Edgar d Neves 

da Silva, São Paulo, Malheiros, 2006, p. 708 e 712). 

Deste modo, quando a pretexto de legislar o Poder Legislativo 

administra - o que envolve a realização de planejamento, inclusive em 

matéria urbanística -, viola a harmonia e independência que deve existir 

entre os Poderes. Essa é exatamente a hipótese verificada nos autos " (cf. 

fls 417/426). 

No mesmo sentido decidiu este C. Órgão Especial, em 

acórdão relatado pelo Excelentíssimo Desembargador Walter 

Swensson, nos autos da ação direta de inconstitucionalidade n° 

154.411.0/5, ajuizada em face do parágrafo único, do artigo 154, da 

Lei Complementar n° 106, de 09 de abril de 2007, que havia 

revogado a lei ora impugnada: "(...) o diploma legal em questão 

ressente-se de inconstitucionalidade, já que interfere no Plano Urbanístico 

da Cidade. 

Com efeito, HELY LOPES MEIRELLES já anotava que "a lei 

municipal é que declara e delimita o perímetro urbano, para todos os fins 

administrativos, urbanísticos e tributários, atendidos os requisitos mínimos 

da norma federal pertinente e as demais condições que a Constituição 

Estadual ou a Lei Orgânica dos Municípios estabelecer" (cf. "Direito Municipal 

Brasileiro, 3a edição, Revista dos Tribunais, p. 70). 

A atual Constituição do Estado de São Paulo dispõe que cabe à 

"lei municipal" estabelecer, em conformidade com as diretrizes do plano 

diretor, normas sobre zoneamento, loteamento, parcelamento, uso e 

ocupação do solo, índices urbanísticos, proteção ambiental e demais 

limitações administrativas pertinentes (artigo 181). 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N° 154 179-0/5 
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E, de acordo ainda com a Constituição Estadual, "é vedado a 

qualquer dos Poderes delegar atribuições " (anigo 5° § Io), princípio este que 

é de observância obrigatória pelos Municípios, por força do que dispõe o 

artigo 144 da mesma Carta. 

Portanto, por violação ao disposto nos artigos 5o, 144, 180, 

inciso II e 181, da Constituição do Estado de São Paulo, a 

procedência da ação é medida que se impõe. 

Face ao exposto, rejeitada a matéria preliminar, 

julga-se procedente o pedido, para declarar a 

inconstitucionalidade da Lei n° 2.385, de 22 de fevereiro de 

2007, do Município de Santa Isabel, oficiando-se à sua Câmara 

Municipal, para os devidos fins. 

DEBATIN CARDOSO 

Relator 
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