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1. DOS FUNDAMENTOS PARA ANÁLISE DA ASPRASAM 

 

  

1.1 Na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 

 

Art. 5º... 

IV – é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; 

IX – é livre a expressão da atividade intelectual... 

XIV – é assegurado a todos o acesso à informação... 

XVII – é plena a liberdade de associação para fins lícitos... 

XXXIII – todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu 

interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral… 

Art. 29 

XII – cooperação das associações representativas no planejamento municipal; 

  

 

1.2 Na Lei Municipal 1.882, de 24 de maio de 2007 – Plano Diretor 

 

Art. 2º ... 

§4º - Por gestão democrática do Município compreende-se a participação da 

população e de associações representativas dos vários segmentos sociais na 

formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de 

desenvolvimento municipal. 

Art. 3º... 

II – gestão democrática por meio da participação da população e de associações 

representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação, execução e 

acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano; 

  

  

2. OBJETO DA ANÁLISE 

  

    Trata-se de projeto de lei nº 09/2018, encaminhado à Câmara Municipal pelo 

Chefe do Poder Executivo, com o objetivo de revogar a Lei Municipal 2.274, de 12 

de setembro de 2016, que conferiu proteção especial à sub bacia do Ribeirão 

Guandu, manancial que abastece a população urbana de Santo Antônio do Monte.  



 

2 

3. SÍNTESE HISTÓRICA DA LEI 2.274/16 

  

     

No ano de 2014, pela primeira vez na sua história, Santo Antônio do Monte 

enfrentou racionamento de água, decorrente de várias situações, mas a falta de 

chuvas e a degradação do manancial que abastece a cidade foram preponderantes 

para que o sacrificado córrego Guandu não conseguisse fornecer, no mínimo, 62 

litros de água por segundo, volume necessário para se garantir o abastecimento da 

população. No pior momento da crise hídrica, “apenas” 32 litros de água por 

segundo eram captados do córrego. 

  

Em 2015, pelos mesmos motivos, o racionamento voltou a ocorrer. Ficou 

evidente que algo deveria ser feito para se garantir a segurança hídrica da 

população de Santo Antônio do Monte. 

  

Já em 2016, o Prefeito Edmilson Aparecido da Costa (Dinho do Brás), 

candidato à reeleição, solicitou sugestões de integrantes da Associação de Proteção 

Ambiental de Santo Antônio do Monte - ASPRASAM, para que algo fosse feito em 

relação à preservação do córrego Guandu, com o objetivo de se garantir o 

abastecimento de água. 

  

Foram apresentadas não apenas ao Prefeito, mas à Câmara Municipal, treze 

propostas para se garantir a segurança hídrica, que abordavam desde a valorização 

do produtor rural até a construção de um reservatório, além da recuperação 

ambiental e desenvolvimento sustentável, que alia desenvolvimento econômico, 

respeito ao meio ambiente e bem estar social. 

  

Entre as propostas apresentadas, duas levaram à edição de Leis Municipais, 

uma reservando área para a futura implantação de um Parque Ecológico nas 

proximidades do córrego Guandu e outra com previsões específicas para a 

efetivação da especial proteção da sub bacia do Guandu, tratando-se da Lei 

2.274/16. 

 

A Lei 2.274/16 buscou fundamento no Plano Diretor do Município, que já 

previa em sua redação original, no caput do art. 75, que aquela sub bacia deveria 

ser especialmente preservada, no Novo Código Florestal, art. 6º, caput e inciso VII 

e, principalmente, no art. 225, caput, da Constituição da República, que impõe ao 

Poder Público e à coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente 

para as presentes e futuras gerações. 

  

Buscou-se a harmonização de interesses, pois houve previsão da 

preservação ambiental, vedando-se o parcelamento do solo e a implantação de 

atividades poluidoras ou produtoras de resíduos contaminantes na sub bacia, mas 

permitiu-se a continuidade das atividades agrossilvipastoris e dos parcelamentos de 
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solo preexistentes à Lei, desde que atendidas as disposições das Legislações 

Federal, Estadual e Municipal, principalmente a Lei 12.651/12 (Novo Código 

Florestal). 

  

A edição da Lei 2.274/16 foi um passo importante para a preservação dos 

recursos naturais em nossa Cidade, principalmente do manancial que abastece a 

população. Infelizmente, com tristeza, no início do ano de 2018, tivemos a notícia de 

que 73 proprietários, que possuem terras na sub bacia, com o apoio do mesmo 

Prefeito Edmilson Aparecido da Costa, que sancionou a Lei 2.274/16, pretendem 

revogá-la, o que representará um inegável retrocesso para a sociedade 

santoantoniense, colocando Santo Antônio do Monte na contramão da história da 

nossa região, já que muitas cidades vizinhas estão lutando para a preservação de 

seus mananciais. 

  

  

4. DA FUNDAMENTAÇÃO DO AUTOR DO PROJETO DE LEI 

  

Conforme consta do Ofício 18/2018, oriundo do Gabinete do Prefeito, o autor 

do projeto de lei fundamenta a necessidade de revogação da lei 2.274/16 por se 

tratar de norma que “conflita com Lei maior, destoa da realidade fática e cerceia o 

direito de propriedade.” 

  

Aponta, ainda, a existência de abaixo-assinado entabulado pelos 

proprietários atingidos, que alegam inexistência prévia de estudos de impacto de 

vizinhança e estudos de impacto ambiental para que a Lei 2.274/16 fosse aprovada. 

  

Por fim, justifica o Prefeito a necessidade de se “resguardar o melhor 

interesse da população local.” 

  

 

5. DA FUNDAMENTAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS QUE APRESENTARAM O 

ABAIXO ASSINADO PARA A REVOGAÇÃO DA LEI 2.274/16 

  

Em síntese, alegam os 73 proprietários que assinaram o documento: 

 

5.1 Quando da aprovação da Lei 2.274/16, “eximiu-se de apresentar os laudos de 

impactos ambientais e laudos de impacto de vizinhança, requisitos essenciais à sua 

aprovação, que não existindo torna passível sua urgente REVOGAÇÃO.” 

  

5.2 “não compete ao município legislar sobre parcelamento de imóvel rural, sendo 

que a atividade de parcelamento do solo urbano é regulada, em todo território 

nacional, pela Lei Nacional n. 6766/79 também conhecida como Lei Lehmann.” 
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5.3 “gritante inconstitucionalidade da lei, que conflita com lei maior, destoa da 

realidade fática e cerceia o direito de propriedade, garantido 

constitucionalmente...falta de comunicação prévia aos proprietários… falta de 

reserva orçamentária para indenização dos terrenos afetados… registro 

cartorário…” 

  

  

6. DA ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS PELO PREFEITO E 

PROPRIETÁRIOS FRENTE ÀS NORMAS APLICÁVEIS 

  

6.1 “Falta de laudos de impactos ambientais” 

  

O Prefeito e os 73 proprietários afirmam que, para aprovação da Lei 

2.274/16, deveria ter sido apresentado “laudo de impacto ambiental”. Essa 

afirmação está equivocada em relação ao que seria um estudo de impacto 

ambiental, bem como sua finalidade. 

  

A Constituição Federal, em seu art. 225, §1º, IV prevê quando exigível o 

estudo prévio de impacto ambiental, vejamos: “exigir, na forma da lei, para 

instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa 

degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará 

publicidade”. 

  

    A Resolução 01/86, do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, 

traz a definição do que seria impacto ambiental, tratando-se de “qualquer alteração 

das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por 

qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas”. Essas 

atividades devem afetar, direta ou indiretamente, entre outros, a saúde, a 

segurança, o bem-estar da população, a biota e a qualidade dos recursos 

ambientais. 

  

    Diante do exposto, a conclusão que se chega é a de que o estudo prévio de 

impacto ambiental é indispensável para atividades potencialmente causadoras de 

degradação ambiental, decorrente da atividade humana. 

  

    A Lei 2.274/16 tem por objetivo a proteção da sub bacia do Guandu e do 

recurso hídrico nela existente. Portanto, a LEI VISA A PROTEÇÃO AMBIENTAL E 

NÃO A INTERVENÇÃO NO MEIO AMBIENTE CAUSADORA DE DEGRADAÇÃO 

AMBIENTAL, por isso absurda a afirmação de que seria necessário o “laudo de 

impacto ambiental”. 

 

O mesmo não podemos afirmar em relação ao projeto de lei 09/2018, que 

objetiva a revogação da Lei 2.274/16. Esse sim trará degradação ambiental, pois irá 

retirar a proteção da sub bacia, permitindo nela o parcelamento do solo e a 
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implantação de atividades poluidoras. Pela definição de impacto ambiental e a 

exigibilidade do EIA, se há esta obrigação, ELA SERÁ DOS IDEALIZADORES DO 

PROJETO DE LEI 09/2018, POIS A RETIRADA DE PROTEÇÃO DA SUB BACIA, 

INEGAVELMENTE, IRÁ PROVOCAR DEGRADAÇÃO AMBIENTAL, POIS NÃO 

MAIS HAVERÁ A VEDAÇÃO DE PARCELAMENTO DE SOLO E IMPLANTAÇÃO 

DE INDÚSTRIAS NO LOCAL.  

  

6.2 “Falta de Estudo de Impacto de Vizinhança” 

  

Prefeito e os 73 proprietários alegam que, para a aprovação da Lei 2.274/16, 

deveria ter sido apresentado o estudo de impacto de vizinhança. A não 

apresentação teria deixado de atender um “requisito essencial” para a aprovação da 

Lei 2.274/16. 

  

Acreditamos que incorreram em outro equívoco. O Estatuto das Cidades, Lei 

Federal 10.257/01, em seu art. 36 define que: “Lei municipal definirá os 

empreendimentos e atividades privados ou públicos em área urbana que 

dependerão de elaboração de estudo prévio de impacto de vizinhança (EIV) para 

obter as licenças ou autorizações de construção, ampliação ou funcionamento a 

cargo do Poder Público municipal.” 

  

Portanto, o EIV é destinado a obter licenças ou autorizações de construção, 

ampliação ou funcionamento em área urbana. Assim, inaplicável este instrumento à 

criação de uma lei cujo objetivo era proteger a sub bacia. Não se pretendeu com a 

Lei 2.274/16 nenhum tipo de construção, ampliação ou funcionamento de atividade 

ou empreendimento em área urbana, mas a preservação ambiental de um 

manancial que está quase totalmente em área rural. 

  

Para não restar dúvida acerca da inaplicabilidade de EIV como “requisito 

essencial” para a aprovação da Lei 2.274/16, citaremos os casos em que o Plano 

Diretor de Santo Antônio do Monte o exige: 

  

Art. 56- Consideram-se empreendimentos ou atividades que necessitam do Estudo 

de Impacto de Vizinhança, todos aqueles que possam vir a causar incomodidades 

ou alteração significativa no ambiente natural ou construído, ou sobrecarga na 

capacidade de atendimento da infra-estrutura básica, especialmente: 

I – casas de “show”; 

II – garagens de transportadoras; 

III – shopping-centers; 

IV – postos de vendas de combustíveis; 

V – estações de tratamento de esgotos; 

VI – garagens de veículos de transporte de passageiros; 

VII – supermercados e hipermercados; 
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VIII – outros usos e atividades potencialmente incômodos ou incompatíveis com o 

entorno, de acordo com listagem específica, a ser definida em regulamentação 

posterior. 

Parágrafo único: Todos os empreendimentos que gerem poluição sonora, poluição 

atmosférica, poluição hídrica, geração de resíduos sólidos e vibrações repetitivas 

provocadas pelo uso de máquinas e equipamentos, de acordo com os parâmetros e 

normas técnicas em vigor, deverão realizar o Estudo de Impacto de Vizinhança. 

  

Art. 57 - O Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança (EIV) deverá ser elaborado por 

profissional habilitado e contemplar os aspectos positivos e negativos do 

empreendimento sobre a qualidade de vida da população residente ou usuária do 

local devendo incluir, no que couber, as análises e recomendações sobre: 

I - os aspectos relativos ao uso e ocupação do solo; 

II - os impactos nas áreas e imóveis de interesse histórico, cultural, paisagístico e 

ambiental; 

III - os impactos nas infra-estruturas urbanas de abastecimento de água, de coleta e 

tratamento de esgotos, de drenagem e de fornecimento de energia elétrica, dentre 

outros; 

IV - as demandas por equipamentos comunitários, especialmente de saúde, 

educação e lazer; 

V - os impactos no sistema viário, de circulação de pedestres, de transportes 

coletivos e de estacionamentos; 

VI - a geração de poluição sonora, visual, atmosférica e hídrica; 

VII - a geração de vibrações; 

VIII - a geração de resíduos sólidos; 

VIII - os riscos ambientais e de periculosidade; 

  

Portanto, conclui-se que não havia nenhuma situação prevista na Lei 

2.274/16 que fizesse incidir a necessidade de realização de EIV. 

  

Caso os idealizadores do projeto 09/2018 tenham a pretensão de 

implantar alguma atividade ou empreendimento na área urbana localizada na 

sub bacia, eles que devem apresentar o EIV como “requisito essencial”. 

  

6.3 “Não compete ao município legislar sobre parcelamento de imóvel rural, 

sendo que a atividade de parcelamento do solo urbano é regulada, em todo 

território nacional, pela Lei Nacional n. 6766/79 também conhecida como Lei 

Lehmann.” 

  

Sobre este ponto, inicialmente cabe ressaltar que a Lei 2.274/16 não 

disciplinou o parcelamento de imóvel rural, apenas o vedou naquela região. A Lei 

atacada estabeleceu proteção especial para a sub bacia do Guandu. O objetivo foi 

legislar sobre meio ambiente. Em relação a este tema, o art. 23 da Constituição da 

República estabelece a competência comum entre União, Estado e Municípios: 
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Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios: 

... 

VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; 

VII - preservar as florestas, a fauna e a flora; 

  

Portanto, a Lei 2.274/16 em nada ofende as competências legislativas 

estabelecidas pela Constituição da República, pelo contrário, as segue. 

  

Mesmo que a Lei 2.274/16 tivesse tratado de parcelamento do solo rural, não 

teria incorrido em invasão de competência. Lembramos do caso ocorrido em Santo 

Antônio do Monte, no qual o Poder Judiciário determinou o cancelamento do registro 

de várias chácaras localizadas em zona rural, justamente por não haver Lei 

Municipal tratando da questão. Para regularização, deveria haver a Lei, sendo então 

criada a Lei Municipal 2.223, de 22 DE MAIO DE 2015, que dispõe sobre 

parcelamento do solo rural para chacreamento. 

  

Em relação à Lei Federal 6.766/79, realmente ela trata do parcelamento do 

solo urbano, estabelecendo normas gerais, mas o Município também tem 

competência para Legislar sobre o assunto, conforme estabelecido pela 

Constituição da República, pela Lei Federal 10.257/01 e pelo Plano Diretor: 

  

Art. 30. Compete aos Municípios: (CR/88) 

I - legislar sobre assuntos de interesse local; 

II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber; 

VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante 

planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano; 

  

Art. 4º da Lei 10.257/01 

...Para os fins desta Lei, serão utilizados, entre outros instrumentos: 

... 

III – planejamento municipal, em especial: ... 

b) disciplina do parcelamento, do uso e da ocupação do solo; 

  

Plano Diretor: 

Art. 86 - O Poder Executivo Municipal deverá promover a revisão das normas 

existentes, bem como a elaboração das leis ainda não existentes, visando dotar o 

Município de legislação urbanística completa, compatível com suas demandas de 

organização e expansão e sintonizada com as diretrizes gerais determinadas pelo 

Estatuto da Cidade e pela presente Lei. 

§ 1º – As leis urbanísticas ainda não existentes que deverão ser elaboradas são: 

I - Lei de Uso e Ocupação do Solo; 

II - Lei Ambiental; 
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... 

§ 2º - As leis urbanísticas existentes que deverão ser revisadas são: 

…. 

III - Lei de Parcelamento do Solo Urbano; 

  

Diante destas normas, dúvidas não há de que o Município tem competência 

para tratar da matéria constante da Lei 2.274/16 e do parcelamento, uso e ocupação 

do solo. Deve ainda ser registrado que a proteção especial dada à sub bacia do 

Guandu decorre do dever do Município de macrozonear seu território, para o correto 

ordenamento e adequação do uso e ocupação do solo. 

  

O macrozoneamento do perímetro urbano foi realizado quando da elaboração 

do Plano Diretor, mas o macrozoneamento da zona rural deveria ter sido feito, 

segundo o Plano Diretor, até o ano de 2010. Infelizmente ainda não foi realizado na 

totalidade. Por isso, a proteção especial à sub bacia do Guandu foi feita com seis 

anos de atraso: 

 

Art. 63 - O Executivo Municipal realizará no prazo máximo de 03 (três) anos, 

contados da data de publicação desta Lei, os estudos necessários à definição do 

Zoneamento Ambiental do Município, que deverão conter, no mínimo: 

… 

IV - áreas de preservação ambiental 

… 

VI - delimitação de todas as áreas que deverão compor a Zona de Proteção 

Ambiental e Zona de Recuperação Ambiental... 

  

Conclui-se, então, que não é verdadeiro o argumento de que a Lei 2.274/16 

trata de assunto fora da competência legislativa do Município. 

  

6.4 “gritante inconstitucionalidade da lei, que conflita com lei maior, destoa da 

realidade fática e cerceia o direito de propriedade, garantido 

constitucionalmente...falta de comunicação prévia aos proprietários… falta de 

reserva orçamentária para indenização dos terrenos afetado… registro 

cartorário…” 

  

6.4.1 A Lei 2.274/16 “destoa da realidade fática... resguardar o melhor 

interesse da população local” 

  

Infelizmente, quem não está em sintonia com a “realidade fática” são os 73 

proprietários e o Prefeito que os apoia. Nos últimos quatro anos enfrentamos três 

racionamentos de água e a perspectiva é que a situação se agrave se nada for feito. 

O Manancial que abastece a Cidade necessita de revitalização urgente. O Projeto 

SIPAM, do Governo Estadual, elaborado em 1998, ao analisar a formação geológica 
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de Santo Antônio do Monte, concluiu que não há outra alternativa para o Município 

senão a preservação de sua água de superfície. 

  

Nos últimos anos houve a expansão da cidade, com a implantação de novos 

loteamentos e o Prefeito Municipal ainda pretende expandir o perímetro urbano em 

mais de 80%. Conclusão inevitável: enquanto o consumo de água aumenta, o 

manancial diminui, a cada ano, sua vazão, o que poderá levar o sistema de 

abastecimento ao colapso. 

 

Assim, a realidade aponta para a necessidade de preservação da sub bacia. 

Então perguntamos: quem está fora da realidade, a Lei 2.274/16 ou o projeto de lei 

09/2018? 

 

O Prefeito Edmilson Aparecido da Costa afirma que a revogação da Lei 

2.274/16 irá “resguardar o melhor interesse da população local.” Qual população? 

os 73 proprietários? Esquece-se o senhor Prefeito que ele é um gestor público e 

como tal não pode permitir que o interesse econômico de um pequeno grupo esteja 

acima do interesse público, da sociedade, em ver preservado o único manancial que 

abastece a Cidade. 

  

6.4.2 “Falta de comunicação dos proprietários” 

  

No Estado Democrático de Direito em que vivemos, a regra é a da 

publicidade dos atos do Poder Público. O processo legislativo não foge a esta regra. 

As reuniões no Congresso Nacional (Senado e Câmara dos Deputados), nas 

Assembleias Legislativas e Câmara de Vereadores são públicas, podendo qualquer 

cidadão delas participar e, seguindo as regras próprias, poderá opinar e fazer uso 

da tribuna. Ainda há a audiência pública, instrumento adequado para que a 

sociedade possa opinar sobre temas relevantes e de interesse público. 

  

Obedecido o princípio da publicidade, não há a necessidade, durante a 

elaboração de uma Lei, de “notificação, convocação ou ciência” de todos os 

interessados ou afetados, pois se não fosse assim, o processo legislativo se tornaria 

impossível. Imagine que, para se aprovar uma lei federal, que atinja, por exemplo, 

as regras trabalhistas, o Congresso Nacional tenha que cientificar formalmente 

todos os empregados e empregadores do País. 

 

Exceção a esta regra encontramos quando há legislação própria que exija a 

participação da sociedade para a modificação, edição, vigência ou alteração da Lei. 

Isso pode ocorrer quando se exigir audiência pública para a modificação de uma lei 

ou a realização de plebiscito ou referendo. 

 

Sendo assim, a Lei 2.274/16 não traz nenhuma irregularidade neste aspecto, 

pois foi amplamente debatida, em reuniões abertas a qualquer cidadão, com uso da 
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tribuna por representantes da ASPRASAM em várias oportunidades, única entidade 

que se interessou pelo tema à época. Nada teria impedido que os 73 proprietários 

acompanhassem o processo  legislativo da Lei 2.274/16, se organizassem e 

fizessem suas ponderações. Se não o fizeram é porque não tiveram interesse.  

  

Se prosperar a tese de que os proprietários deveriam ter sido comunicados, 

então, agora, os idealizadores do projeto 09/2018 devem comunicar cada um dos 

mais de 27.000 habitantes de Santo Antônio do Monte, pois a quase totalidade 

(exceto o Prefeito e os 73 proprietários do abaixo assinado) tem interesse na 

garantia da segurança hídrica da Cidade e na preservação da sub bacia.   

 

  

6.1.3 “falta de reserva orçamentária para indenização dos proprietários” 

  

Outro argumento incabível levantado pelos proprietários é o de que teriam 

direito à indenização em decorrência da Lei 2.274/16. 

 

    Não houve, com a Lei, nenhuma restrição ou vedação à continuidade das 

atividades agropecuárias desenvolvidas na sub bacia, pelo contrário, a Lei 2.274/16 

a garante, desde que respeitada a legislação em vigor, como, por exemplo, o Novo 

Código Florestal, vejamos: “fica autorizada a continuidade das atividades 

agrossilvipastoris, de ecoturismo e turismo rural na sub bacia hidrográfica do 

Ribeirão Guandu, desde que atendidas as disposições das Legislações Federal, 

Estadual e Municipal, principalmente a Lei 12.651 de 25 de Maio de 2012.” Portanto, 

incabível indenização, pois foi permitido aos proprietários a continuidade de suas 

atividades. 

  

    A Lei 2.274/16 preservou o direito dos proprietários que implantaram 

empreendimentos imobiliários no local, antes da edição da norma, não restando 

nenhum prejuízo a eles: “a proibição contida no §6º (parcelamento do solo urbano e 

rural)...não se aplica aos parcelamentos do solo localizados na sub bacia do Ribeiro 

Guandu preexistentes a entrada em vigor desta lei, desde que atendam todas as 

exigências da legislação Federal, Estadual e Municipal aplicáveis…”. Assim, como 

não ocorreu nenhum prejuízo a estes proprietários, não há falar-se em indenização. 

  

Não houve a incidência de nenhum instituto de direito civil que pudesse 

limitar o direito de propriedade, como, por exemplo, a servidão. Também não houve 

desapropriações, que, se realizadas, geraria direito à prévia e justa indenização. O 

que ocorreu foi apenas um zoneamento parcial da área, limitando o uso e ocupação 

do solo, o que, constitucionalmente é permitido ao Município fazer, como foi exposto 

quando da explanação acerca da competência do Município para legislar sobre o 

assunto tratado na Lei 2.274/16. 
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A realização do zoneamento não gera direito à indenização, pois apenas 

regula como será o uso  e ocupação do solo. Isso o Município tem a obrigação de 

fazer, pois a ocupação desordenada e sem regras do território pode levar ao 

colapso do desenvolvimento. 

  

Por fim, não houve limitação ao exercício dos atributos da propriedade, pois 

os proprietários continuam com a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o 

direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. 

  

6.1.4 “falta de registro cartorário” 

  

Lembramos, mais uma vez, que a Lei 2.274/16 conferiu proteção Especial à 

Sub Bacia do Guandu, tratando-se de norma que limita o uso e ocupação do solo 

naquela região, tendo por fundamento a Constituição da República (art. 30, VIII), o 

Estatuto das Cidades e o Plano Diretor. 

  

A norma, por si só, já possui força e mecanismo suficientes para impedir que 

ocorra o parcelamento do solo na sub bacia do Guandu, mesmo sem qualquer 

registro cartorário, pois em caso de loteamentos e chacreamentos deverá ser 

seguido um procedimento próprio, previsto em leis específicas, em análise conjunta 

com o Plano Diretor. Assim, desnecessário o registro cartorário, pois as 

peculiaridades para o uso e ocupação do solo na sub bacia decorrem da própria Lei. 

  

Deve ser lembrado também que a proteção dada à sub bacia não se 

enquadra em nenhuma das 44 hipóteses de obrigatoriedade de registro cartorário 

previstas no art. 163, da Lei 6.015/73 - “Lei de Registros Públicos”. 

  

Os registros cartorários que seriam obrigatórios decorrentes da Lei 2.274/16 

já existem, isso porque a Lei permitiu a continuidade das atividades 

agrossilvipastoris e dos parcelamentos preexistentes, desde que atendidas as 

disposições das Legislações Federal, Estadual e Municipal, principalmente a Lei 

12.651/12 (Novo Código Civil). Então podemos citar  entre as “disposições das 

legislações”, como exemplo, o registro de reserva legal e área de preservação 

permanente que, se existentes nas propriedades, devem ser registrados. 

  

6.1.5 “Inconstitucionalidade da Lei...por cercear o direito de propriedade” 

  

Outro argumento improcedente dos 74 (Prefeito e os 73 proprietários) é o de 

que a Lei 2.274/16 cerceia o direito de propriedade. 

  

Realmente, o respeito ao direito de propriedade é garantido na Constituição e 

em leis infraconstitucionais. Todavia, este direito não é absoluto. Como qualquer 

outro, sofre limitações constitucionais e legais. 

  



 

12 

Atualmente, o direito de propriedade não mais possui o caráter absoluto que 

detinha no Estado Liberal. Hoje, a propriedade deve atender à sua função social, 

proteção do meio ambiente e defesa do patrimônio histórico, artístico e cultural, 

entre outros. A propriedade não deve ser destinada a beneficiar apenas aquele que 

a detém, mas, também, toda a coletividade. 

 

Assim, o art. 1.228 do Código Civil prevê que o proprietário tem a faculdade 

de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que 

injustamente a possua ou detenha. Entretanto, logo em seguida, no §1º já há uma 

limitação ao direito de propriedade que “deve ser exercido em consonância com as 

suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de 

conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas 

naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada 

a poluição do ar e das águas”. 

 

A Constituição da República de 1988 também exige que a propriedade cumpra uma 

função social: 

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre 

iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da 

justiça social, observados os seguintes princípios: 

…. 

II - propriedade privada; 

III - função social da propriedade; 

VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme 

o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e 

prestação;                            

Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, 

simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos 

seguintes requisitos: 

I - aproveitamento racional e adequado; 

II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio 

ambiente; 

… 

Portanto, pelos dispositivos citados, dúvidas não há que é garantido o direito 

de propriedade, mas este direito pode sofrer limitações, sem direito à indenização, 

para que seja efetivado, entre outros princípios, a função social da propriedade, 

sendo que uma dessas funções é a preservação ambiental e dos recursos naturais. 

 

Pode o Poder Público, por meio de Lei, limitar o direito de propriedade para 

preservação ambiental e de recursos indispensáveis à sociedade, como a água, 

sem que isso venha a ferir aquele direito. 

 

Desta forma, nenhuma inconstitucionalidade há na Lei 2.274/16, pelo 

contrário, sua finalidade, que é a preservação ambiental e de recursos hídricos, está 



 

13 

amparada em âmbito constitucional e infraconstitucional (Código Civil). Deve ser 

ressaltado que os 73 proprietários ainda detêm os atributos da propriedade, 

previstos no art. 1.228 do Código Civil, tendo a faculdade de usar, gozar e dispor da 

coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou 

detenha. 

 

 7. DA CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 2.274/16 

 

Poderíamos citar vários princípios do direito e previsões constitucionais que 

evidenciariam a constitucionalidade e legalidade da Lei 2.274/16. Entretanto, iremos 

nos limitar a abordar, sucintamente, três princípios, que acreditamos suficientes. 

 

 7.1 Princípio da supremacia do interesse público 

 

Uma das bases da democracia está na prevalência da vontade da maioria. 

Isso não significa que a minoria deva ser ignorada ou desprezada. Todos têm direito 

a se manifestarem e deve haver respeito às minorias. Entretanto, a vontade 

majoritária deve prevalecer, pois, em última análise representa o interesse público.  

Somente em casos muito excepcionais afasta-se o interesse público para que 

o interesse particular seja atendido. 

 

Nesse sentido, o gestor público deve sempre buscar atender o melhor 

interesse público. Dentre as opções disponíveis, aquela que melhor atenda à 

maioria será escolhida. 

 

Diante disso, colocamos a questão sobre o que deve prevalecer: De um lado 

estão os 73 proprietários e o Prefeito, que pretendem ver revogada a Lei que 

protege a sub bacia do Guandu, liberando, assim, a implantação, naquela área, de 

indústrias e empreendimentos imobiliários (loteamentos e chacreamentos), 

privilegiando o interesse econômico. Do outro, a sociedade, com o seu direito ao 

abastecimento de água e a conservação dos recursos naturais e do meio ambiente, 

para as presentes e futuras gerações. 

 

A resposta é óbvia e aponta para o absurdo de se ter chegado à 

apresentação de projeto de lei que tem a pretensão de retirar a proteção da sub 

bacia. Portanto, a Lei 2.274/16 deve ser mantida e o projeto de lei 09/2018 rejeitado, 

isso em homenagem ao princípio da supremacia do interesse público. 

  

7.2 Princípio conservacionista 

 

O princípio conservacionista do meio ambiente acredita que é possível 

harmonizar a proteção ambiental com o uso racional e manejo criterioso dos 

recursos naturais. A sociedade deve exercer um papel de gestora e parte integrante 
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do processo. Esse modelo é a base para o desenvolvimento sustentável, que alia 

desenvolvimento econômico, respeito ao meio ambiente e bem estar social. 

 

Pela redação do art. 225 da Constituição da República, há indicações que 

este princípio foi adotado pelo Constituinte, que estabeleceu a proteção ambiental 

de forma a preservar os recursos naturais para as presentes e futuras gerações, 

vejamos: 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 

uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 

Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e 

futuras gerações. 

       

Foi nesse sentido de preservação e uso racional dos recursos naturais que a 

Lei 2.274/16 estabeleceu proteção especial à sub bacia do Guandu, pois permitiu a 

continuidade das atividades agrossilvipastoris e dos parcelamentos já existentes, 

mas estabeleceu, entre outros, critérios para a ocupação do solo, no intuito garantir 

o abastecimento de água em Santo Antônio do Monte para as presentes e futuras 

gerações. Assim, conclui-se que a Lei 2.274/16 está em harmonia com a 

Constituição da República e com o princípio conservacionista do meio ambiente. 

 

 7.3 Princípio da Função Social da Propriedade 

 

O ordenamento jurídico brasileiro garante o direito de propriedade, mas, 

como vimos, este direito não é absoluto, podendo sofrer limitações. A concepção 

egoísta de propriedade que havia no liberalismo clássico hoje está superada. 

 

    Atualmente, entende-se que a propriedade não é apenas um meio de se 

acumular e circular riquezas. Deve também servir para proporcionar bem estar 

social. Nesse sentido, pode o Poder Público impor limites ao direito de propriedade, 

sem que o proprietário perca seus atributos. A propriedade então será um meio de 

se atender tanto aquele que é seu titular, quanto a comunidade onde localiza-se o 

bem. Assim, a nossa constituição prevê, em vários passagens, que a propriedade 

deverá atender à sua função social. Pela importância, voltamos a citar dois 

exemplos: 

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre 

iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da 

justiça social, observados os seguintes princípios: 

…. 

II - propriedade privada; 

III - função social da propriedade; 

Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, 

simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos 

seguintes requisitos: 

I - aproveitamento racional e adequado; 
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II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio 

ambiente; 

     

Com isso, podemos concluir que a Lei 2.214/16 estabeleceu que, na sub 

bacia do Guandu, para se atender à função social, haverá limites no uso e ocupação 

do solo e na implantação de algumas atividades, para que se possa garantir bem 

estar à sociedade santo-antoniense, tratando-se do abastecimento de água. 

 

Essas limitações em nada prejudicam os proprietários, pois, como dito, ainda 

são os titulares dos atributos da propriedade (a faculdade de usar, gozar e dispor da 

coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou 

detenha), além de terem resguardado o direito de continuarem com suas atividades 

agrossilvipastoris. 

  

 

8. IRREGULARIDADES DO PROJETO DE LEI 09/2018 

 

Além dos equívocos na fundamentação fática e jurídica em que se apoiou o 

projeto de Lei 09/2018, apontamos outras irregularidades que justificam a sua 

rejeição. 

 

8.1 Não realização de audiência pública para discutir a proposta de alteração 

legislativa 

Excetuada as hipóteses de leis temporárias ou excepcionais, em regra, 

existem duas formas de uma lei perder sua vigência e/ou a validade, podendo ser 

revogada por outra Lei ou ser declarada inconstitucional pelo Poder Judiciário.   

 

Em relação à Lei Municipal 2.274/16, apesar da insurgência contra ela, sua 

vigência e validade continuam, pois não foi revogada e nem declarada 

inconstitucional, não se tratando também de lei temporária ou excepcional. Portanto, 

o que nela foi estabelecido continua sendo exigível. 

 

Entre as inovações trazidas pela Lei Municipal 2.274/16, está a exigência de 

realização de audiência pública, para discussão ampla com a sociedade, de 

qualquer alteração legislativa ou edição de norma que possam ter relação com as 

garantias de preservação estabelecidas: 

Art. 75… 

“IV - toda e qualquer alteração legislativa ou edição de norma Municipal que 

possam, de alguma forma, ter relação com as garantias de preservação 

estabelecidas nesta Subseção, deverão ser amplamente discutidas com a 

Sociedade, sendo obrigatória a realização de audiência pública para este fim.” 

 

Esta exigência deveria ter sido observada previamente pelo Poder Executivo, 

antes do envio do projeto de Lei 09/2018 à Câmara Municipal. Como não houve 
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audiência pública, a proposta legislativa está contaminada com irregularidade que 

poderá levar ao seu questionamento, inclusive por ferir o princípio constitucional da 

legalidade. 

 

8.2 Vedação de criação de lei que venha prejudicar as garantias de 

preservação da sub bacia do Guandu 

    A Lei 2.274/16 que, como vimos, continua plenamente válida e em vigência, 

reforçou, em favor dos cidadãos santoantonienses, um importante direito difuso, 

previsto no caput do art. 225 da Constituição da República de 1988, tratando-se do 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e à preservação de recursos 

naturais para as presentes e futuras gerações: 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 

uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 

Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e 

futuras gerações. 

 

Além de reforçar este direito, a Lei 2.274/16 trouxe um mecanismo que, 

efetivamente, viabiliza o direito público subjetivo estabelecido no art. 225, caput, da 

CR/88, pois estabelece que não haverá edição de norma ou lei municipal que 

possa, de alguma forma, prejudicar a garantia de preservação ambiental da sub 

bacia do Guandu: 

Art. 75… 

“V - É vedada a edição de Lei ou norma Municipal que possam restringir, suprimir, 

afetar ou mitigar as garantias de preservação da sub-bacia do Ribeirão Guandu, 

previstas nesta subseção ou em outras Leis ou atos normativos Municipais 

existentes ou que venham a ser criados.” 

    Verifica-se, assim, que a preservação da sub-bacia do Ribeirão Guandu é um 

direito difuso da Sociedade Santoantoniense, que deverá ser continuamente 

observado pelo Poder Público Municipal, não podendo sofrer qualquer restrição, 

supressão ou mitigação. Desse modo, o projeto de Lei 09/2018 deve ser rejeitado, 

por ferir citado direito dos cidadãos de Santo Antônio do Monte e, em última análise, 

de toda a Sociedade. 

 

9. Conclusão 

A fundamentação levantada contra a Lei 2.274/16 está equivocada em todos 

os seus aspectos, por isso não pode ser considerada para a revogação de tão 

relevante norma. Após a análise detida dos argumentos utilizados no abaixo 

assinado, conclui-se que eles são, na verdade, motivos para a rejeição do projeto de 

Lei 09/2018. 

 

A Lei 2.274/16 é constitucional e efetiva, em Santo Antônio do Monte, um 

direito difuso constitucionalmente previsto, que é a preservação ambiental e a 

conservação dos recursos naturais para as presentes e futuras gerações. Ademais, 

não trouxe nenhum prejuízo aos proprietários de terras localizadas na sub bacia do 
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Guandu, que puderam continuar exercendo a suas atividades agrossilvipastoris, 

além de preservar os parcelamentos de solo preexistentes. Não foram retirados dos 

proprietários nenhum dos atributos necessários ao exercício do direito de 

propriedade. Em relação a novos parcelamentos de solo (loteamento e 

chacreamentos), a Lei vedou, o que é permitido ao Município fazer, conforme 

previsão constitucional já citada. Ante o exposto, esperamos que os nobres 

Vereadores rejeitem o projeto de lei 09/2018. 

 

 

Anderson Vicente de Sousa                          

Vice-Presidente da Asprasam                         


