Câmara Municipal de Americana
Estado de São Paulo

Referência :
Ofício nO 2942/2020 ADPF 731
Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n° 731
Número único: 01012222420201000000
Relatora: MINISTRA CÁRMEN LÚCIA
Requerente: TELCOMP ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS PRESTADORAS
SERViÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES COMPETITIVAS
Intimado: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICANA

O

PRESIDENTE

DA

cÂMARA

MUNICIPAL

DE

DE

AMERICANA, órgão legislativo do Município de Americana, com sede na Praça
Divino Salvador, nO 5, Jardim Girassol, em Americana, neste Estado, CEP
13.465-689,

inscrito no CNPJ/MF

sob n° 56.983 .778/0001-12 , na pessoa do

Vereador Luiz Carlos Cezaretto, brasileiro, casado, empresário,

portador da

cédula de identidade RG/SSP-SP nO 16.335.661-0, inscrito no Cadastro de
Pessoas Físicas - CPF/MF sob nO 095.833.378-54, domiciliado no endereço
supra, na qualidade de presidente do Poder Legislativo do Município de Americana,
assistido pela procuradora jurídica infra-assinada (instrumento de procuração
anexo), nos autos da ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO
FUNDAMENTAL, COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA, proposta
por TELCOMP - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS PRESTADORAS DE SERViÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES COMPETITIVAS, que tramita por esse Excelso
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EXCELENTíSSIMA SENHORA DOUTORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA,
RELATORA DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO
FUNDAMENTAL N° 731 (NÚMERO ÚNICO 01012222420201000000), DO
EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Câmara Municipal de Americana
Estado de São Paulo
Supremo Tribunal Federal, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência,

requisitadas por meio do Ofício nO 2942/2020, nos termos expostos a seguir.

1.
1.1 .

TELCOMP - Associação Brasileira das Prestadoras

de Serviços de Telecomunicações Competitivas propôs a presente Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental , com pedido liminar de tutela de
urgência, tendo por objeto o artigo 23 , inciso VIII, e § 1° da Lei n° 6.060, de 7
de agosto de 2017, do Município de Americana.

Alega o Suscitante que os dispositivos impugnados

1.2.

afrontam diretamente os preceitos fundamentais contidos nos artigos 1°,
"caput"; 18; 21 , inciso XI ; 22 , inciso IV; 48, inciso XII e 60, § 4°, inciso I, da
Constituição Federal.

1.3.

Sustenta, em contida síntese, que:

1.3.1. a medida visa impugnar o artigo 23, inciso VIII e § 1° da Lei Municipal n°
6.060 , de 7 de agosto de 2017, com o seguinte teor:

LEI N° 6.060, DE 7 DE AGOSTO DE 2017

Estabelece normas e procedimentos para instalação de torres de
transmissão de telecomunicações e de outras fontes emissoras no
Município de Americana e dá outras providências.
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prestar as

Câmara Municipal de Americana
Estado de São Paulo
(. . .)

Art. 23. Ficam vedadas as instalações de sistemas de transmissores ou
receptores, nas seguintes áreas:

(. ..)
§

1° De

forma

excepcional,

as

instalações

de

sistemas

de

transmissores ou receptores em áreas localizadas até 50 (cinquenta)
metros de residências, poderão ser objeto de análise de implantação,
caso seja juntado ao pedido de licença, documento que comprove a
autorização dos proprietários ou titulares de domínio dos imóveis
estabelecidos no raio delimitado pelo inciso VIII, deste."

1.3.2 . a União detém a competência para legislar sobre telecomunicações, bem
como para explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou
permissão , os serviços de telecomunicações (artigos 21, inciso XI, e 22, inciso
IV, da Constituição Federal) ;

1.3.3. por meio da Lei Federal n° 9.472, de 16 de julho de 1997, a União
regulamentou a organização dos serviços de telecomunicações , criou e dispôs
sobre o funcionamento de um órgão regulador e trouxe demais disposições
atinentes ao tema ;

1.3.4 . com o passar do tempo e em razão da necessidade de multiplicação das
infraestruturas de suporte dos equipamentos integrantes das estações de
telecomunicação, foi promulgada a Lei n° 13.116, de 20 de abril de 2015 ,
também comumente chamada de Lei de Antenas, a qual estabelece normas
gerais

para

implantação

e

compartilhamento

da

infraestrutura

de

telecom unicações;

1.3.5. a Lei de Antenas e suas normas regulamentadoras já trazem em seu
bojo todas as diretrizes necessárias para uma correta ordenação das
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VIII- em áreas localizadas até 50 (cinquenta) metros de residências.

Câmara Municipal de Americana
Estado de São Paulo
infraestruturas

no

cenário

urbano, resguardando

os

pontos

que

são

necessários para que não se impeça a expansão e aprimoramento da rede de
infraestrutura pelos demais entes da federação ;

toda

a

coletividade

no

que

tange

à

exploração

dos

serviços

de

telecomunicação e salvaguardam o ambiente como um todo .

1.4.

Pretende a concessão de medida liminar, inaudita

altera parte, para suspender a eficácia do artigo 23, inciso VIII e § 1° da Lei

Municipal nO 6.060 , de 7 de agosto de 2017, até que se julgue definitivamente a
arguição de descumprimento de preceito fundamental.

1.5

Pede, ao final , seja julgado procedente o pedido e

declarada a inconstitucionalidade do artigo 23, inciso VIII, e § 1° da Lei
Municipal n° 6.060, de 7 de agosto de 2017.

1.6.

É a síntese do necessário.

2.

DOS FATOS E DO DIREITO

2.1.

O

Suscitante

pugna

pela

declaração

de

inconstitucionalidade do artigo 23, inciso VIII e § 1° da Lei Municipal n° 6.060,
de 7 de agosto de 2017,

por entendê-los incompatíveis com os preceitos

fundamentais contidos nos artigos 1°, "caput"; 18; 21 , inciso XI; 22, inciso IV,
48 , inciso XII ; e 60 , § 4°, inciso I, da Constituição Federal.

2.2.

Estabelecem, os dispositivos tidos por violados,

que:
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1.3.6. os critérios normativos federais preservam o interesse da União e de

Câmara Municipal de Americana
Estado de São Paulo
"CONSTITUIÇÃO

DA

REPÚBLICA

FEDERATIVA

DO

(

... )

Art .

1 °.

A

República

Federativa

do

Brasil,

formada pela união indissolúvel dos Estados e
Municípios e do Distrito Federal,
em

Estado

Democrático

de

constitui-se

Direito

e

tem

como

fundamentos :
(

. .. )

Art.

A organização político-administrativa

18.

da República Federativa do Brasil compreende a
União,

os

Estado,

Municípios,

todos

o

Distrito

autônomos,

Federal

nos

termos

e

os

desta

Constituição .
(

. .. )

Art . 21 . Compete à União:
(

... )

XI

explorar,

autor i zação,
serv iços
le i ,

de

que

serviços,

concessão

ou

telecomunicações ,

disporá
a

diretamente

criação

sobre
de

um

a

ou

mediante

permissão,

os

nos

da

termos

organização
órgão

dos

regulador

e

outros aspectos institucionais;
(

... )
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BRASIL

Câmara Municipal de Americana
Estado de São Paulo
Art.

22.

Compete

privativamente

à

União

legislar sobre:
(

.. . )

IV

águas,

energia,

informática,

(

... )

Art .

48.

Cabe

ao

Congresso

Nacional,

sanção do Presidente da República,

com

a

não exigida

esta para o especificado nos arts. 49, 51 e 52,
dispor sobre todas as matérias de competência
da União, especialmente sobre:
(

... )

XII - telecomunicações e radiodifusão;
(

.. . )

Art .

60 .

A Constituição

poderá

ser

emendada

mediante proposta:
(

. .. )
4 °Não será obj eto de deliberação a proposta

§

de emenda tendente a abolir:
I - a forma federativa de Estado;
(

•

••

)

/I

Contudo , da leitura e interpretação dos dispositivos
constitucionais citados na peça inicial, não há como partilhar do entendimento
firmado pelo Suscitante.

2.3.

Com efeito, é de ser registrado, inicialmente, que a

Lei Municipal nO 6.060, de 7 de agosto de 2017, originou-se de Projeto de Lei
de iniciativa do Poder Legislativo Municipal,

que recebeu, nesta Casa
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telecomunicações e radiodifusão;

Câmara Municipal de Americana
Estado de São Paulo
Legislativa , o número

71/2017 (Processo C.M . nO 114/2017), em cuja

tramitação recebeu parecer favorável das Comissões Permanentes da Casa,
competentes para manifestar-se sobre a matéria , a saber:

Redação", "Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas",
"Comissão de Meio Ambiente, Transporte e Comunicação" e "Comissão de
Finanças e Orçamento", conforme segue:

"PARECER DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO. SAÚDE E PROMOÇÃO
SOCIAL. FORMULADO PELOS VEREADORES SENHORA MARIA
GIOVANA FORTUNA TO - PRESIDENTE, JUDITH BATISTA E THIAGO
BROCHI- MEMBROS.

Projeto de Lei 71/2017
Processo da C.M. nO 114/2017
Trata-se do Projeto de Lei N° 71/2017 de autoria de Diversos
Vereadores que: Estabelece normas e procedimentos para a instalação
de torres de transmissão de telecomunicação e de outras fontes
emissoras no município de Americana e dá outras providências.
Alegam os autores que: ':.4 propositura visa adequar a legislação
municipal vigente às regras contidas na legislação federal,
especificamente nas Leis Federais nO 11.934, de 05 de maio de 2.009 e
nO 9.472, de 16 de julho de 1.997 e na Resolução nO 303, de 02 de julho
de 2002, expedida pelo Conselho Diretor da Agência Nacional de

Telecomunicações - ANA TEL.
O presente projeto de lei trata especificamente de estabelecer,
observando a legislação federal e estadual e suas respectivas
competências reservadas, procedimentos a serem cumpridos quando do
licenciamento de estações de radiocomunicação, no que diz respeito à
exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos
de radiofrequências associados à operação de estações transmissoras
de serviços de telecomunicações, de forma a preservar as pessoas e o
meio ambiente local.... "

Conclusão:
Esta comissão, analisando a propositura em questão, entende que
vv"-

Praça Divino Salvador W 5 - Bairro Girassol- CEP 13.465.689 - Fone (19) 3472-9700 -Americana - SP
www.camara-americana.sp.gov.br

.DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: KARINA RODRIGUES OLIVATTO em 01/10/2020 15:30:09

"Comissão de Educação, Saúde e Promoção Socia!", "Comissão de Justiça e

Câmara Municipal de Americana
Estado de São Paulo
nada obsta quanto a sua regular tramitação. Quanto ao mérito, os
Membros desta Comissão reservam-se no direito de opinar em Plenário.
É o parecer.

Maria Giovana Forlunato
Presidente

Judith Batista
Membro

Thiago Brochi
Membro"

"PARECER DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO, FORMULADO
PELOS VEREADORES SENHORES MARSCHELO MECHE PRESIDENTE, MARCO ANTÓNIO AL VES JORGE - KIM E
WELlNGTON REZENDE - MEMBROS.

Projeto de Lei nO 71/2017
Processo da C.M. nO 114/2017

1-

Relatório

Trata-se do Projeto de Lei nO 71/2017 de autoria de Diversos
Vereadores que estabelece normas e procedimentos para a instalação
de torres de transmissão de telecomunicação e de outras fontes
emissoras no município de Americana e dá outras providências.
Data vênia, para os Nobres Legisladores teria esta ação o cunho
de adequar a legislação municipal observando a legislação federal e
estadual no que tange aos procedimentos a serem cumpridos quando do
licenciamento de estações de radiocomunicação, no que diz respeito à
exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos
de radiofrequência, preservando as pessoas e o meio ambiente local.
Assim se justifica, na medida em que convoca seus pares para a
aprovação.
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Plenário Dr. Antonio Álvares Lobo, em 19 de junho de 2017.

Câmara Municipal de Americana
Estado de São Paulo

11-

Voto do Relator

A iniciativa do projeto de lei tem respaldo legal por não permear
temática de competência diversa da exercida pelo seu propositor.

o

projeto adéqua a Lei Municipal e atende as sugestões feitas
pelo Excelentíssimo Senhor Promotor de Justiça, Oro Daniel Tadeu dos
Santos Mano.

o projeto, em seu mérito, não ofende qualquer princípio
constitucional consolidado.

o projeto vai de encontro dos anseios da comunidade, e seu ato
motivacional é bem fundamentado e coerente.
Em face ao exposto, considero o projeto constitucional, legal,
jurídico, correto quanto a técnica legislativa, e, no mérito, o acolho.

MARCO ANTÔNIO AL VES JORGE
KIM
Relator

111-

Parecer da Comissão

A Comissão de Justiça e Redação, em sessão de 12 de junho de
2017 opinou unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa e, no mérito pela aprovação do Projeto de Lei nO
71/2017. Estiveram presentes os Senhores Vereadores Marschelo
Meche, Marco Antônio Alves Jorge - Kim e Welington Rezende.
Sala Décio Vitta, 12 de junho de 2017.

MARSCHELO MECHE
Presidente

MARCO ANTÔNIO AL VES
JORGE KIM
Membro

WELlNGTON REZENDE
Membro "
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É da competência do município legislar sobre assunto local.

Câmara Municipal de Americana
Estado de São Paulo

Projeto de Lei n° 71/2017
Processo da C.M. nO 114/2017

Trata-se do Projeto de Lei nO 71/2017, de autoria de diversos
Vereadores, que "Estabelece normas e procedimentos para a instalação
de torres de transmissão de telecomunicação e de outras fontes
emissoras no município de Americana e dá outras providências.".
Da análise da presente Propositura, esta Comissão entende que
nada obsta a sua regular tramitação, reservando-se o direito de deliberar
sobre o mérito em Plenário.
É o parecer.

Plenário Dr. Antonio Álvares Lobo, em 21 de junho de 2017.

LÉO DA PADARIA
Presidente

GUAL TER AMADO
Membro

ODIR DEMARCHI
Membro "

"PARECER DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, TRANSPORTE E
COMUNICAÇÃO, FORMULADO PELOS VEREADORES SENHORES
GUILHERME TlOSSO - PRESIDENTE, LUIZ DA RODABEN E
PEDRO PEOL - MEMBROS.
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"PARECER DA COMISSÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E
A TlVIDADES PRIVADAS, FORMULADO PELOS VEREADORES
SENHORES LÉO DA PADARIA - PRESIDENTE, GUAL TER AMADO E
ODIR DEMARCHI - MEMBROS.

Câmara Municipal de Americana
Estado de São Paulo

Projeto de Lei nO 71/2017

Trata-se do Projeto de Lei n°. 71/2017 de autoria de diversos
Vereadores, que "Estabelece normas e procedimentos para a
instalação de torres de transmissão de telecomunicação e de outras
fontes emissoras no município de Americana e dá outras providências".
A propositura visa adequar a legislação municipal vigente às

regras contidas na legislação federal, especificamente nas Leis
Federais n° 11.934, de 05 de maio 2.009 e n° 9.4 72, de 16 de julho de
1.997 e na Resolução n° 303, de 02 de julho de 2.002, expedida pelo
Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações ANATEL.

A edição de nova legislação foi também sugerida pelo
Excelentíssimo Senhor Promotor de Justiça Dr. Daniel Tadeu dos
Santos Mano, por intermédio do Ofício 2PJA-AMB - 0159/2017 - svsc,
com cópia anexada ao projeto de lei.

Conclusão:
Esta comissão, analisando a propositura em questão, entende
que nada obsta a sua regular tramitação. Quanto ao mérito, os
Membros desta Comissão reservam-se no direito de opinar em
Plenário.

É o parecer.
Plenário Dr. Antonio Álvares Lobo, em 20 de junho de 2017.

GUILHERME TlOSSO
Presidente

LUIZ DA RODABEN
Membro

PEDROPEOL
Membro "
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Processo da C.M. nO 114/2017

Câmara Municipal de Americana
Estado de São Paulo

Projeto de Lei nO 71/2017
Processo C.M. nO 114/2017

Trata-se do Projeto de Lei n°. 71/2017 de autoria de Diversos
Vereados, que "Estabelece normas e procedimentos para instalação de
torres de transmissão
de telecomunicação e de outras fontes
emissores no município de Americana e dá outras providências".
A propositura em questão visa adequar a legislação municipal
vigente às regras contidas na legislação federal, especificamente nas
Leis Federais n°. 11.934, de 05 de maio de 2.009 e n°. 9.472, de 16 de
julho de 1.997 e na Resolução n°. 303, de 02 de julho de 2.002,
expedida pelo Conselho Diretor da Agência Nacional de
Telecomunicações - ANA TEL.

o referido projeto estabelece procedimentos a serem cumpridos
quando do licenciamento de estações de radiocomunicação, no que diz
respeito à exposição humano a campos elétricos, magnéticos e
eletromagnéticos de radiofrequências associados à operação de
estações transmissoras de serviços de telecomunicações, de forma a
preservar as pessoas e o meio ambiente local.
Ante o exposto, esta comissão analisando a propositura em
questão, entende que nada obsta a sua regular tramitação. Quanto ao
mérito, os Membros desta Comissão reservam-se no direito de opinar
em Plenário.
É o Parecer.

Plenário Dr. Antônio A. Lobo, em 21 de junho de 2017.

RAFAEL MACRIS
Presidente
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"PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO,
FORMULADO PELOS VEREADORES SENHORES RAFAEL MACRIS
- PRESIDENTE, PROFESSOR PE. SÉRGIO E DR. OTTO KINSUI MEMBROS.

Câmara Municipal de Americana
Estado de São Paulo
PROFESSOR PE . SÉRGIO
Membro

2.3.1.

Ao final,

OTTO KINSUI
Membro"
levado à

discussão e votação em

29/06/2017, pelo voto favorável de 18 (dezoito) Vereadores. A aprovação da
referida propositura restou ratificada , em redação final , na Sessão Ordinária
realizada em 07/08/2017 , por 18 (dezoito) votos favoráveis.

2.3.2.

Remetido o Autógrafo, de nO 51, de 6 de julho de 2017,

ao Senhor Prefeito Municipal, o Chefe do Executivo americanense houve por
bem sancioná-lo e promulgá-lo, dando origem à mencionada Lei nO 6.060, de 7
de agosto de 2017 .

2.4.

Verifica-se,

apontados

como

violadores

das

desde
normas

logo,

que

constitucionais

os

dispositivos

estabeleceram

restrições à instalação de sistemas de transmissores ou receptores, nas áreas
no dispositivo indicadas, conforme se verifica a seguir:

"Lei n° 6.060, de 7 de agosto de 2017.
( ...)
Art. 23 Ficam vedadas as instalações de sistemas de transmissores ou

receptores, nas seguintes áreas:

(. ..)
VIII - em áreas localizadas até 50 (cinquenta) metros de residências;
(. ..)

§ 1° - De forma excepcional, as instalações de sistemas de
transmissores ou receptores em áreas localizadas até 50 (cinquenta)
metros de residências, poderá ser objeto de análise de implantação,
caso seja juntado ao pedido de licença, documento que comprove a
autorização dos proprietários ou titulares de domínio dos imóveis
estabelecidos no raio delimitado pelo inciso VIII, deste.
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Plenário, foi aprovado em primeiro turno , na Sessão Ordinária realizada em

Câmara Municipal de Americana
Estado de São Paulo

(. ..)"
2.5.

As restrições estabelecidas na norma visam minimizar os

desvalorização do imóvel , incômodos ao bem estar, alteração no regime de
sono dos habitantes locais , danos a audição, perturbação de avifaunas que
nidificam no local , aumento de incidência de radiação em formas de vida, perda
de qualidade estética do local , sombreamento de áreas circunvizinhas,
barreiras ao deslocamento de ar, emissão de ruído , poluição visual, dentre
outros .

2.6

Nessa toada, face aos impactos gerados pela instalação de

sistemas de transmissores e receptores, revela-se pertinente ao Município a
competência material para resguardar o meio ambiente (artigo 23 , inciso VI, da
Constituição Federal), bem como para legislar, de forma concorrente com a
União e o Estado-membro, sobre sua proteção (artigo 24, inciso VI, da
Constituição Federal).

2.7

Veiculado na revista Consultor Jurídico, em 01 de julho

de 2017 , foi proferido o julgamento do RE n° 194.704 pelo Egrégio Supremo
Tribunal Federal, através do qual restou pacificado que, por interesse local , o
mun icípio pode legislar sobre o meio ambiente. Transcrevem-se abaixo os
trechos pertinentes:

"(. ..)
Na defesa de interesses locais, cabe ao município legislar sobre a
proteção ao meio ambiente e o combate à poluição. Assim entendeu o
Supremo Tribunal Federal ao concluir julgamento iniciado há 13 anos
e negar recurso de empresas de transporte coletivo em Belo Horizonte
contra normas da capital mineira que definem multas para os donos de
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impactos adversos da instalação de uma Estação Rádio Base, que vão desde a

veículos que emitem fumaça acima de padrões considerados
aceitáveis.
O decano do STF disse que a atuação dos municípios para
suplementar as legislações estadual e federal sobre o tema não
representa conflito de competência com as outras esferas da
federação. Segundo ele, embora cumpra à União estabelecer planos
nacionais e regionais de proteção ambiental, na eventualidade de
surgirem conflitos de competência, a resolução deve se dar pelos
princípios da preponderância de interesses e da cooperação entre as
unidades da federação .
No caso dos autos, afirmou, como as normas estão relacionadas à
fiscalização e controle da poluição atmosférica, as autoridades locais,
por conhecerem melhor as características da localidade, reúnem
amplas condições de fixar regras, pois são os primeiros a identificar
eventuais problemas. Para Celso de Mello, entender que os municípios
não têm competência ambiental específica é fazer interpretação literal
e equivocada da Constituição.
"Os municípios formam um elo fundamental na cadeia de proteção
ambiental. É a partir deles que se pode implementar o princípio
ecológico de agir localmente e pensar globalmente", resumiu. O
ministro Marco Aurélio e a presidente do STF, ministra Cármen Lúcia,
também votaram pelo desprovimento do recurso. Já o ministro Gilmar
Mendes alinhou-se à corrente vencida, que dava provimento do
recurso. Com informações da Assessoria de Imprensa do STF".

2.8.

Ao lado da competência para legislar sobre proteção

do meio ambiente, a Constituição Federal também estabelece, em seu artigo
30, incisos I e li , da Constituição Federal, a competência do Município para,
respectivamente , "legislar sobre assuntos de interesse locar e "suplementar a

legislação federal e a estadual no que couber'.

Paulo de Bessa Antunes explicita: "Está claro que o

meio ambiente está incluído no conjunto de atribuições legislativas e
administrativas municipais e, em realidade, os Municípios formam um elo
fundamental na complexa cadeia de proteção ambiental. A importância dos
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Câmara Municipal de Americana
Estado de São Paulo

Câmara Municipal de Americana
Estado de São Paulo
Municípios é evidente por si mesma, pois as populações e as autoridades
locais reúnem amplas condições de bem conhecer os problemas e mazelas
ambientais de cada localidade, sendo certo que são as primeiras a localizar e
identificar o problema. É através dos Municípios que se pode implementar o
ecológico

de

agir localmente,

pensar globalmente".

('Direito

ambiental'. 8 a ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, pp. 77-8)

2.9.

A par disso, o diploma constitucional prescreve a

competência municipal para promover o adequado ordenamento territorial, no
âmbito do seu território (artigo 30, inciso VIII , da Constituição Federal).

Nesse ponto, cabe ao Município promover o controle
urbanístico das construções definido pelas normas de uso e ocupação do solo
urbano, levando em conta o ordenamento a ser imposto à cidade, a segurança
de seus moradores e a saúde destes mesmos indivíduos, a qual deverá
abranger, inclusive, a instalação de sistemas de receptores e transmissores,
que deverão obter os licenciamentos previstos na legislação municipal.

2.10

Convém salientar que, por meio do processo judicial

n° 1004354-33.2019.8.26.0000 , que tramitou perante a 1a Vara Cível da
Comarca de Americana , foi julgada improcedente ação inibitória movida pela
operadora de telefonia Claro S.A. em face do Município de Americana, em que
se postulava a declaração incidental de inconstitucionalidade da exigência de
licenciamento

ambiental

de

Estações

Rádio

Base. Transcreve-se,

na

sequência , os fundamentos da decisão:

"Processo nO: 1004354-33.2019.8.26.0019
Classe - Assunto Procedimento Comum Cível - Revogação/Concessão
de Licença Ambiental
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princípio

Câmara Municipal de Americana
Estado de São Paulo
Requerente: CLARO S/A
Requerido: MUNICíPIO DE AMERICANA

Claro S/A promoveu a presente ação inibitória contra Município de
Americana alegando, em síntese, que há anos explora a atividade de
telecomunicações dentro das normas expedidas pela legislação federal
pertinente, bem como devidamente regulamentada pela Anatel. Por
isso resiste às imposições municipais de realização de licenciamentos
ambientais, bem como pagamento de licenças a este título, uma vez
que o Município não possui competência para legislar a respeito de
licenciamento ambiental.

Salientou que o tema não se trata de interesse local atribuível à
municipalidade sua regulamentação, mas sim federal, motivo pelo qual
apenas a União poderia editar as normas que foram criadas pelo
requerido. Discorreu sobre a limitação da competência municipal na
área ambiental e ressaltou que a colocação de estações rádio base
(ERB) não se trata de atividade poluente nem acarreta qualquer
impacto ambiental.
Negou a existência de motivação técnica para sustentar a tese
municipal de ocorrência de poluição com a instalação das ERB e
argumentou pela inexistência de razoabilidade das regras impostas
pelo réu para a fixação de suas antenas, pontuando que não há
qualquer evidência científica de que são emissoras de ondas
eletromagnéticas causadoras de danos ambientais ou à saúde
humana. Para fomentar seu discurso neste sentido, colacionou parecer
de jurista renomado.
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Vistos.

Câmara Municipal de Americana
Estado de São Paulo
Ao final concluiu que inexiste obrigatoriedade de licença ambiental para

a prática da atividade descrita, reafirmando que, caso houvesse, a
competência para exigi-Ia seria da União e não do réu. Por isso pediu a
antecipação de tutela para determinar ao Município a abstenção de

da matéria ora questionada.

Ao final requereu a procedência da demanda a fim de declarar a

inconstitucionalidade das Leis Municipais nO. 5.133/2010 e 6.060/2017
no que dizem respeito ao licenciamento e expedição de licenças para
colocação de ERBs e juntou os documentos de fls . 41/461.

Indeferida a liminar pretendida (fls. 462/463), foi interposto agravo de
instrumento contra a decisão, sem notícia de julgamento até a presente
data.
A ré, citada, apresentou contestação (fls. 511) .

Suscitou, preliminarmente, a falta de interesse processual da autora e a
inadequação da via eleita para seu pedido de declaração de
inconstitucionalidade de leis municipais, uma vez que deveriam ser
realizadas por meio de ação direta, de forma concentrada.
No mérito discorreu longamente sobre a quantidade de reclamações
existentes no Ministério Público local em relação à insatisfação e
contrariedade dos munícipes na colocação de tais estações, bem como
as providências tomadas pela ré, resultando na edição das normas

mencionadas na inicial.
Ratificou a vigência e validade das leis impugnadas, salientando,
assim, o dever de serem devida

e irrestritamente cumpridas.

Mencionou a existência de demanda com tema idêntico em trâmite
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inscrição em dívida ativa dos valores de eventuais taxas decorrentes

Câmara Municipal de Americana
Estado de São Paulo
perante

a

2a

Vara

Cível

local

(processo

nO.

1001069-

32.2019.8.26.0019) e defendeu a legalidade dos atos da Administração
na esfera ambiental. Pediu a improcedência da demanda e juntou os

Réplica a fls. 792.

A requerente ofertou aditamento à inicial para incluir em seu pedido,
alternativamente, a declaração de desnecessidade de licenciamento
ambiental para sua atividade (fls. 508), o que foi indeferido diante da
discordância do réu (fls. 791) .

É o relatório.

Decido.

Trata-se de pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade da
exigência de licenciamento ambiental para as estações de rádio base
no município, obstando o requerido de exigir a obtenção desta ou de
impedir a instalação das estações.

A preliminar de falta de interesse de agir por inadequação da via eleita
deve ser rejeitada. Com efeito, é certo que a fundamentação da
pretensão inicial está calcada no entendimento da requerente acerca
da inconstitucionalidade da legislação municipal que regulamenta a
exigência questionada.

A pretensão declaratória entretanto, veio deduzida em sede incidental,
com o objetivo exclusivo de obstar a imposição à requerente da
obrigação de obtenção de determinada licença ou a prática de atos que
impeçam a instalação de seus equipamentos no município.
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documentos de fls . 543/776.

Câmara Municipal de Americana
Estado de São Paulo

E neste aspecto admissível se mostra a declaração incidental da
inconstitucionalidade

da

legislação

municipal,

uma

vez

que

a

controvérsia constitucional não define o pedido deduzido na ação, dela

reconhecimento da impossibilidade de exigência da licença ambiental
questionada.

E realmente a declaração da inconstitucionalidade da legislação
municipal é de competência absoluta do Eg. Tribunal de Justiça, o que
in viab iliza ria

a apreciação desta pretensão, caso efetivamente

constituísse o objeto do pedido final aqui deduzido.

Reconhecida a viabilidade da demanda, no mérito entretanto, a solução
que se impõe é de improcedência da pretensão inicial.

Com

efeito,

argumenta

a requerente que atua no ramo de

telecomunicações e que esta atividade é de regulamentação exclusiva
da União, tendo o município invadido esta competência com a edição
da legislação indicada, que exige a obtenção de licença ambiental para

a instalação da estação de transmissão.

o

raciocínio

inicial entretanto,

respeitados

os posicionamentos

contrários, não comporta acolhida.

É fato que a Constituição Federal atribui ao Município tanto a
competência complementar para legislar sobre proteção ao meio
ambiente, difundida entre todos os entes da federação, como também

a competência exclusiva para regular a ocupação do solo urbano nos
contornos do seu respectivo território.

Praça Divino Salvador W 5 - Bairro Girassol- CEP 13.465.689 - Fone (19) 3472-9700 -Americana - SP
www.camara-americana.sp.gov.br

.DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: KARINA RODRIGUES OLIVATTO em 01/10/2020 15:30:09

constituindo exclusivamente a causa de pedir, o fundamento para o

Câmara Municipal de Americana
Estado de São Paulo
A conclusão que se impõe na espécie, é que o município réu é
competente para legislar tanto sobre

o meio ambiente quanto sobre o

uso do solo, estando as esferas ambiental e de transmissão de

Esta vinculação é ainda mais evidente quando se discute a instalação
de fontes de difusão e a operação das estações de transmissão uma
vez que é exatamente nesta atividade que reside o maio risco de
poluição eletromagnética em prejuízo direto aos munícipes.

o

controle ambiental deste aspecto da atividade exercida pela autora

portanto, não poderá jamais ser retirado do município, que de maneira
mais eficaz, direta e imediata, está dotado do aparato necessário para
avaliar a adequação da instalação do equipamento difusor em seu
território.

Até porque também é do município o dever de controle urbanístico das
construções definido pelas normas de uso

e ocupação do solo urbano,

levando em conta o ordenamento a ser imposto à cidade, a segurança
de seus moradores e a saúde destes mesmos indivíduos que deverá
abranger também as estações de radio base, exigindo também destas
os licenciamentos previstos na legislação municipal.

Este é exatamente o objetivo da exigência inserida na legislação
municipal, de imposição a todas as obras e atividades potencialmente
poluidoras e degradadoras do meio ambiente da obrigação de
obtenção prévia do licenciamento ambiental, como forma de garantir
aos cidadãos o meio ambiente equilibrado e mais seguro.

A autora por outro lado, jamais poderia negar o risco inerente à
operação de torres de transmissão, que importam na existência perene

ot..v-
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radiocomunicação diretamente relacionadas, embora sejam distintas.

Câmara Municipal de Americana
Estado de São Paulo
de radiação em seu entorno, com o consequente impacto direto ao
meio ambiente e saúde dos indivíduos.

Se a atividade em questão importa de qualquer forma em algum risco
ambiental, que tem por meta exatamente obter a redução destes
impactos extremamente negativos.
Esta exigência por outro lado, em nada interfere com a competência
exclusiva da União para regular e fiscalizar a atividade de telefonia, por
meio da agência específica, vindo ao contrário, a complementar esta
regulamentação com os aspectos urbanísticos e ambientais, inerentes

à atuação municipal.
De rigor portanto, o reconhecimento da obrigação da autora de sujeitarse á determinação da legislação municipal disciplinadora do uso do
solo urbano e da sustentação ambiental, com obtenção da licença
questionada, determinando-se a rejeição da pretensão inicial.

Isto posto, julgo IMPROCEDENTE a presente ação proposta por Claro
S/A contra Município de Americana, e condeno a autora, por força da
sucumbência, a arcar com as custas judiciais e despesas processuais,
bem como com os honorários advocatícios que ora arbitro em 15% do
valor atribuído à causa, atualizado.

P.R.I.C.
Americana, 26 de agosto de 2.019

FABIANA CALlL CANFOUR DE ALMEIDA
Juíza de Direito"
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de poluição, lícita se mostra a exigência do respectivo licenciamento

Câmara Municipal de Americana
Estado de São Paulo
Interposto recurso em face da r. sentença, ao
mesmo foi negado provimento, conforme transcrição da ementa do acórdão, a
seguir:

telefonia celular conta a municipalidade de Americana. Legislação local
que

estaria

indevidamente

telecomunicações.
ambientais

para

Exigência
Estações

regulamentando
da

matéria

realização

Rádio

Base

de

relativa

a

licenciamentos

(ERB) .

Sentença

de

improcedência. Insurgência recursal da autora. Sem razão. Em se
tratando

de

licenciamento

ambiental, competente

esta

Câmara

especializada. Competência municipal em legislar sobre licenciamento
ambiental

das

ERBs.

Matéria

ambiental

é

de

competência

constitucional comum e concorrente. Prioridade da tutela ambiental.
Competência municipal suplementar quando existente interesse local.
Competência privativa da União em legislar sobre telecomunicação não
exclui o aspecto ambiental correlato e reflexo.

Mérito para o

licenciamento é técnico e especializado, não cabendo suprimento
judicial se inexistente certeza contundente, inconstitucionalidade ou
ilegalidade evidentes. Hipótese de controvérsia científica. Aplicação
dos princípios da precaução e da prevenção. Jurisprudência deste E.
TJSP e do C. STF. Recurso desprovido.

(Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Apelação Cível n°
1004354-33.2019.8.26.0019 , Relator Desembargador Roberto Maia,
julgado em 15/05/2020, v.u.)

2.11

Verifica-se, destarte, que conforme o entendimento

jurisprudencial supra citado, a competência da União para legislar sobre
telecomunicação não exclui o aspecto ambiental correlato, cabendo ao

~
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"APELAÇÃO. Ação inibitória movida por empresa operadora de

Câmara Municipal de Americana
Estado de São Paulo
Município exercer sua competência concorrente para legislar em matéria
ambiental.

2.12

à participação da Câmara Municipal no processo legislativo, o transcurso
interna corporis da propositura, desde sua apresentação, até a discussão e
votação do projeto que se converteu

na lei cujos dispositivos foram

impugnados , deu-se segundo a previsão legal , sem vícios que possam ter
maculado a legalidade do respectivo procedimento.

2.13.

Posto isto , perceptível que os dispositivos atacados

não ofendem , diretamente, as disposições dos artigos 1°, "caput"; 18; 21 , inciso
XI ; 22 , inciso IV; 48, inciso XII e 60, § 4°, inciso I, da Constituição Federal ,
motivo pelo qual , no mérito, impõe-se reconhecer que carece de fundamento a
presente arguição de descumprimento de preceito fundamental.

3.

DO PEDIDO FINAL

Diante do exposto , eminente Ministra Relatora,
confiando nos doutos suprimentos desse C. Supremo Tribunal Federal , o
Suscitado pede e serenamente aguarda que seja julgada improcedente a
presente

arguição

de

descumprimento

de

preceito

fundamental,

mantendo-se íntegro o artigo 23, inciso VIII , e § 1° da Lei n° 6.060, de 7 de
agosto de 2017 , do Município de Americana , com a consequente condenação
do Suscitante nos consectários legais aplicáveis à espécie.
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Por derradeiro, reafirma-se que, no que diz respeito

Câmara Municipal de Americana
Estado de São Paulo
Termos em que, j. esta aos autos, com os inclusos
documentos,

Americana, 01 ° de outubro de 2020.

//'
/~

-~

LUIZ StR O C ZARETTO
PRESIDENTE DA OÂMARA MUNICIPAL DE AMERICANA
./
~

KARINA RODRIGUES OLlVATTO
PROCURADORA JURíDICA MUNICIPAL
OAB/SP nO 196.047
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P. Deferimento.

