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                              São Paulo, 28 de maio de 2021. 

 

 

Excelentíssimo Senhor,  

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO 

PAULO, por intermédio da Promotora de Justiça ao final assinado, e 

com fundamento no artigo 129, inciso III, da Constituição Federal, artigo 

27, Parágrafo Único, IV, da Lei Federal 8.625/93 e 103, inciso VII, alínea 

“c” da Lei 734/93 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de São 

Paulo), bem como notadamente embasado nos elementos constantes 

do Inquérito Civil, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, 

pelos fatos e motivos de direito abaixo expostos, requerer e ao final 

RECOMENDAR pelos fundamentos a seguir expostos: 

No dia 10 de outubro de 2017, foi instaurado o 

inquérito civil nº 14.0279.0000400/2017-0, a partir de representação 

feita pelos membros do Grupo de Gestão da Operação Urbana 

Consorciada Água Branca (“OUC-AB”) dando conta de que estariam 

ocorrendo irregularidades no processo de revisão da Lei Municipal nº 
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15.893/13, conduzida pela Secretaria Municipal de Urbanismo e 

Licenciamento (SMUL) e pela SP Urbanismo, notadamente em razão da 

inobservância da competência legal daquele Grupo em deflagrar a 

referida proposta de revisão. 

Apurou-se no decorrer das investigações que o 

objetivo do Poder Executivo Municipal ao enviar aquele PL à Câmara 

Municipal de São Paulo foi alterar dispositivos da Lei Municipal nº 

15.893/13, que estabelece diretrizes gerais, específicas e mecanismos 

para a implantação da referida Operação Urbana, definindo programa 

de intervenções para a área da Operação, bem como visando promover 

a substituição do Quadro III – Fatores de Equivalência de Certificados de 

Potencial Adicional de Construção -CEPACs. 

Consta que os estudos econômicos elaborados pela 

SP Urbanismo denotaram a necessidade de revisão dos valores dos 

CEPACs, de forma a viabilizar a efetiva implantação de 

empreendimentos privados na região. 

Trata-se, como se vê, de matéria extremamente 

complexa que vem gerando, desde seu anúncio pela Prefeitura, 

inúmeras controvérsias, inclusive no âmbito do Conselho de Gestão 

daquela Operação Urbana Consorciada, o que reafirma a necessidade 

da consulta popular. 

Entretanto, o Ministério Público tomou conhecimento 

através de publicação no site da Câmara Municipal de São Paulo que o 

PL 397/2018 será discutido em Audiência Pública virtual, na próxima 

terça-feira (1/6), às 10h. 
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Essa notícia foi inserida na página eletrônica da 

Câmara em 26/05/21, às 20:47h1 , e apenas divulgada no Diário Oficial 

do Município nesta data (28/05/21). 

O tempo estabelecido entre a divulgação e a 

realização do ato é injustificadamente exíguo e impede a efetiva 

participação popular. 

O Poder Judiciário, em relação ao mesmo Projeto de 

Lei, numa ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público em face da 

Câmara Municipal de São Paulo e do Município de São Paulo, 

determinou que as audiências públicas devem respeitar antecedência 

mínima de 15 dias entre sua divulgação e o ato (processo n° 1055898-

89.2018.8.26.0053 da 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital): 

 

“Desse modo, CONCEDO A LIMINAR para o fim de 

suspender a tramitação do Projeto de Lei nº nº 0397/2018 até que 

sejam realizadas duas novas audiências públicas, perante a 

Comissão de Constituição e Justiça e Legislação Participativa CCJ e 

perante a Comissão de Política Urbana Metropolitana e Meio 

Ambiente-URB, com a publicação do convite no Diário Oficial do 

Município e, ao menos, em dois jornais de grande circulação na 

capital com prazo de antecedência mínimo de 15 dias.” 

 

 
1 https://www.saopaulo.sp.leg.br/blog/camara-inicia-discussao-de-pl-que-trata-da-operacao-urbana-agua-
branca/, consultado em 27/05/21. 
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A prévia e adequada divulgação da audiência pública, 

cuja realização em tempos de pandemia é questionável e, mesmo que 

possível, deve assegurar a participação de todos os interessados, é 

medida que se impõe diante daquele comando judicial. 

Desse modo: 

CONSIDERANDO que, ao Ministério Público 

incumbe a defesa do regime democrático e dos interesses sociais e 

individuais indisponíveis, e que tem como funções institucionais a 

promoção do inquérito civil e da ação civil pública para a proteção do 

patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses 

difusos e coletivos, incluindo a ordem urbanística, de conformidade 

com a Constituição Federal, artigos 127, caput, e 129, inciso III, Lei 

Complementar 75/93, artigo 5°, incisos I "h" e "d", e III "c" e "d", e Lei 

Complementar Estadual 734/93, artigo 103, incisos I e VIII, podendo, 

dentro de inquérito civil já instaurado expedir recomendações às 

autoridades para a adoção de medidas, com fundamento no artigo 27, 

parágrafo único, inciso IV da Lei 8.625/93 (LONMP) e de conformidade 

com o artigo 15 da Resolução 23/07 do C. Conselho Nacional do 

Ministério Público2;            

CONSIDERANDO que o interesse na consecução e 

manutenção da ordem urbanística é um interesse difuso, porquanto, 

 
2. Artigo 15 — "O Ministério Público, nos autos do inquérito civil ou do procedimento 
preparatório, poderá expedir recomendações devidamente fundamentadas, visando à 
melhoria dos serviços públicos e de relevância pública. Bem como aos demais interesses, 
direitos e bens cuja defesa lhe caiba promover". 
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além de ser indivisível, diz respeito à comunidade como um todo, 

composta por pessoas indeterminadas, no momento em que a todos 

os membros de uma cidade interessa o equilíbrio entre os diversos 

agentes que nela interagem;  

 CONSIDERANDO que segundo princípio da 

prevenção, os objetivos do Direito Urbanístico devem ser 

fundamentalmente acautelatórios, no momento em que se deve 

impedir a continuidade de ofensa à ordem urbanística, a fim de que 

não se torne irreversível;  

CONSIDERANDO que, para o cumprimento ao que 

está previsto no Estatuto da Cidade, em busca da preservação da 

qualidade de vida, do meio ambiente urbano, dos valores e da 

identidade locais e do pleno exercício da cidadania, mostra-se 

imperiosa a ampla e efetiva participação popular; 

CONSIDERANDO que, para o cumprimento ao que 

está previsto no Estatuto da Cidade, em busca da preservação da 

qualidade de vida, do meio ambiente urbano, dos valores, e das 

identidades locais e do pleno exercício da cidadania, mostra-se 

imperiosa a ampla e efetiva parcipação popular em todas as fases da 

implantação da denominada Operação Urbana Água Branca; 

CONSIDERANDO que o Estatuto da Cidade 

estabelece, em seus arts. 2º, II, 43 e 45, que a política urbana tem por 

objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da 

cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes 

gerais; que a gestão democrática se dá por meio da participação da 
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população e de associações representativas dos vários segmentos da 

comunidade na formulação, execução e acompanhamento de planos, 

programas e projetos de desenvolvimento urbano; e que para garantir 

a gestão democrática da cidade, deverão ser utilizados, dentre outros 

os seguintes instrumentos: “...debates, audiências e consultas 

públicas”; 

CONSIDERANDO ainda que o sistema de audiências 

e consultas públicas dever ser promovido pelo Poder Público para 

garantir a gestão democrática da cidade e tem como fundamento os 

princípios da publicidade e da parcipação, objetivando dar plena 

legitimidade à ação do Administrador Público, respeitado ao cidadão 

o seu direito de expor tendências, preferências e opções que podem 

conduzir o Poder Público a uma decisão de maior aceitação 

consensual. 

E, finalmente, a fim de que seja evitada a alegação de 

vícios que possam acarretar na invalidade ou ilegalidade do processo 

legislativo, ou da própria lei, se vier a ser aprovada pela Câmara 

Municipal e sancionada, promulgada e publicada pelo Executivo 

Municipal. 

Venho pelo presente RECOMENDAR: (a) a 

suspensão do processo legislativo de revisão da Lei Municipal n° 

15.893/13 por meio do PL n° 397/18, até que seja refeita a divulgação 

da audiência pública no diário oficial e também em jornais de grande 

circulação, com antecedência mínima de 15 dias para o ato; (b) que o 
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horário da audiência pública não coincida com a jornada regular de 

trabalho. 

Encaminhe-se cópia deste requerimento e desta 

recomendação, ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal. 

Sem mais, apresento protesto de respeito e distinta 

consideração, solicitando resposta ao presente ofício, com a máxima 

urgência, diante da relevância da questão. 

 

 

Marcus Vinicius Monteiro dos Santos 

5° Promotor de Justiça de Habitação e Urbanismo da Capital 

 

 

Flávia Lias Sgobi 

Promotora de Justiça Substituta 

 

 

 

 

Ao 

Excelentíssimo Senhor 

MILTON LEITE 

Presidência da Câmara Municipal do Município de São Paulo 


