MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

RAUL MARCELO DE SOUZA, brasileiro,
casado, advogado, titular da cédula de identidade RG nº 30 351 354 23 e
inscrito no CPF sob o nº 288 123 258 23, com endereço profissional na Rua
Cesário Motta, nº 339, Centro, Sorocaba, SP, vem, com base no inciso III do
artigo 129 da Constituição Federal de 1988 e a Lei 7.347/1985, em razão de
possíveis crimes contra a saúde pública, oferecer

REPRESENTAÇÃO PARA INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO CIVIL E
/ OU AÇÃO CIVIL PÚBLICA

em face do GOVERNO MUNICIPAL DE SOROCABA, pessoa jurídica de
direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 46.634.044/0001-74,
representado pelo Chefe do Poder Executivo Estadual, Sr. RODRIGO
MAGANHATTO, com endereço à Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, 3041
- Alto da Boa Vista, Sorocaba - SP, 18013-280– São Paulo/SP.

I-

DOS FATOS

1. Nos últimos meses a imprensa sorocabana vem
repercutindo noticias que, a construção do novo terminal rodoviário de
Sorocaba acontecerá em terreno privado localizado no bairro
preponderantemente urbano, Jardim Santa Rosália.
2. O atual terminal rodoviário de Sorocaba localizase no mesmo local desde a sua construção, há exatos 48 anos e, desde então,
não sofreu mudanças, mesmo com o aumento da população em quase
cinco vezes.
3. A referida notícia causou estranheza e a oposição
dos moradores do Jardim Santa Rosália1, por razões variadas, dentre elas,
o impacto ambiental urbano desfavorável ao conjunto do Bairro,
considerando o perfil residencial.

4. É inegável que, mesmo sem análise minuciosa
com manejo de instrumentos de planejamento urbanísticos é possível
afirmar que a construção do Novo Terminal Rodoviário resultará em
impactos drásticos no ambiente urbano daquela localidade geográfica do
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https://g1.globo.com/sp/sorocaba-jundiai/noticia/2021/09/18/moradores-fazem-abaixo-assinadocontra-construcao-de-nova-rodoviaria-em-bairro-de-sorocaba.ghtml

município, nas suas mais várias situações; social, tráfego de veículos,
mobilidade urbana, ambiental e segurança.
5. Em nota oficial a prefeitura de Sorocaba,
confirmou que possui interesse em construir o Novo Terminal Rodoviário
na área localizada no Jardim Santa Rosália e que a proposta está em
estudo.2
6.
Por outro turno, cabe consignar que o Plano
Diretor do Município de Sorocaba (Lei Municipal n° 11.022/14), em seu
anexo, prevê a instalação de “Novo Terminal Intermodal” na Rodovia
“Celso Charuri”, na altura da “Estrada das Pitaias”3, a referida estrada é
nomeada como Avenida Paulo Varchavtchik, por se tratar de continuidade
daquela estrada, próximo à rede ferroviária, da empresa “Forte Metal”, e
da Rua Miguel Ascêncio, conforme se afere das imagens abaixo
colacionadas:

4

(recorte de anexo do Plano Diretor (MAPA 03_SISTEMA VIÁRIO
PRINCIPAL – Sancionado em 17_12_14), podendo ser consultado no
2

https://g1.globo.com/sp/sorocaba-jundiai/noticia/2021/09/18/moradores-fazem-abaixoassinado-contra-construcao-de-nova-rodoviaria-em-bairro-de-sorocaba.ghtml
3

https://www.google.com/maps/place/Estr.+das+Pitas,+Sorocaba+-+SP,+18087-191/@23.4892369,47.3917371,817m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x94cf6064c277c2a9:0x80053aec6b36f073!8
m2!3d-23.4814337!4d-47.4160916
4

https://obras.sorocaba.sp.gov.br/wp-content/uploads/2018/09/mapa-03sistema-viario-principalsanciona do-em-171214.pdf

link: https://obras.sorocaba.sp.gov.br/wpcontent/uploads/2018/09/mapa-03sistema-viario-principal-sancionadoem-171214.pdf

(Imagem 2: recorte de imagem de satélite do mesmo trecho retratado na
“imagem 1”, podendo ser consultado no link:
https://www.google.com/maps/place/Estr.+das+Pitas,+Sorocaba++SP,+18087-191/@23.4841807,47.396738,1368m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x94cf6064c277c2
a9:0x80053aec6b36f073!8m2!3d-23.4814337!4d-47.4160916
7. Tal previsão foi reforçada pela própria imprensa
local, conforme veiculado em matéria jornalística com o título “Sorocaba
deverá ganhar nova rodoviária nas proximidades das rodovias Castelinho
e Dr. Celso Charuri”, publicada em 19 de fevereiro de 20215, cujo trecho
transcrevemos:
“No Plano Diretor, a questão está prevista como
diretriz, e o local seria no entroncamento rodoviário
formado pelas rodovias Celso Charuri, Raposo
Tavares e Castelinho, nas proximidades do Jardim
Novo Eldorado, como anunciou a Prefeitura de
Sorocaba.” (grifos nossos)
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https://www.jornalcruzeiro.com.br/sorocaba/sorocaba-devera-ganhar-nova-rodoviaria-nasproximidades-das-rodovias-castelinho-e-dr-celso-charuri/

8. Na esteira do que já fora materializado no Plano
Diretor do Município, o Plano Diretor de Transporte e Mobilidade Urbana
do Município de Sorocaba (PDTUM), Lei Municipal n° 11.319/166, em seu
anexo, no tópico “4.3.3”, estabelece novo Terminal Intermodal “no
entroncamento rodoviário formado pela Rodovia Dr. Celso Charuri e
pela ferrovia, que é uma via de ligação entre as rodovias Raposo Tavares
e José Ermírio de Moraes (Castelinho), a qual, por sua vez, dá acesso à
Rodovia Castelo Branco”.
9. A sua definição e objetivos constam do tópico 4.3.3.1,
do citado plano, o qual transcrevemos:
“Há um projeto previsto para um Terminal
Intermodal, prevendo uma nova Rodoviária, uma
nova Estação Ferroviária e áreas para estacionamento
de veículos.
- Servirá às demandas provenientes dos municípios do
Aglomerado Urbano de Sorocaba, bem como do
interior paulista, que tanto acessarão a estação
mediante o serviço de transporte coletivo rodoviário,
como por automóvel.
Para tanto, a estação contará com um terminal
rodoviário contíguo, que faz parte de projetos do
Município, sendo, portanto, uma Estação
Rodo-Ferroviária. Contará ainda, com um amplo
estacionamento para
automóveis;
- O Terminal Rodoviário atual será dedicado aos
serviços de transporte
suburbano;
- A localização - uma área a ser definida nas
proximidades do Jardim Novo Eldorado, no limite da
área urbana da cidade, no entroncamento rodoviário
formado pela Rodovia Dr. Celso Charuri e pela
6

https://leismunicipais.com.br/a1/sp/s/sorocaba/lei-ordinaria/2016/1132/11319/lei-ordinaria-n11319-2016-institui-o-pdtum-plano-diretor-de-transporte-e-mobilidade-urbana-do-municipiode-sorocaba-e-da-outrasprovidencias?q=Plano+diretor+de+transporte+urbano+e+mobilidade

ferrovia, que é uma via de ligação entre as rodovias
Raposo Tavares e José Ermírio de Moraes
(Castelinho), a qual, por sua vez, dá acesso à Rodovia
Castelo Branco.” (grifos nossos)

(Imagem 3: Trecho do PDTUM constando o local previsto para a nova
Rodoviária, nominado como Terminal Intermodal.)
10. Não obstante, a municipalidade, neste ano de
2021, teceu declarações veiculadas na imprensa contrárias às diretrizes
traçadas nos dois planos diretores. Em matéria publicada com o título
“Urbanistas desaprovam nova rodoviária em terreno de Santa Rosália e
contam o porquê”7 consta que “especialistas em urbanismo ouvidos pelo
Cruzeiro do Sul se mostraram contra a implementação do novo terminal
rodoviário de Sorocaba em um terreno no bairro Santa Rosália, próximo ao
início da rodovia Senador José Ermírio de Moraes, a Castelinho (SP-75). A
possibilidade está sendo estudada pela Prefeitura de Sorocaba, conforme
informou o Cruzeiro, na edição de quarta-feira (18)”.

11. Já na matéria jornalística citada anteriormente, em
outra declaração, o Prefeito contraria novamente o PDTUM, ao declarar
que “nosso objetivo é desafogar a região central de Sorocaba e dar à
população sorocabana o atendimento que merece. Pretendemos usar o
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https://www.jornalcruzeiro.com.br/sorocaba/noticias/2021/08/678031-urbanistas-desaprovamnova-rodoviaria-em-terreno-de-santa-rosalia-e-contam-porque.html

antigo prédio para a área da saúde ou outro serviço que beneficie os
cidadãos”.
12. É cediço que o citado plano de mobilidade, no
seu tópico 4.3.3.1, consigna que “o Terminal Rodoviário atual será
dedicado aos serviços de transporte suburbano”.
13. Por imagem de satélite, e no Plano Diretor, o local
pretendido pela administração consta das imagens abaixo colacionadas:

Imagem 4: Fotografia do local onde a atual gestão manifestou interesse
na instalação da nova rodoviária.
14. Por imagem de satélite, e no Plano Diretor, o local
pretendido pela administração consta das imagens abaixo colacionadas:

Imagem 5: imagem de satélite do local pretendido pela atual gestão
para a instalação da nova rodoviária, no link:
https://www.google.com/maps/place/Sorocaba+-+SP/@
23.4794682,47.4408025,1368m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x94c58abceb48f
503:0x947f99ac59d0781b!8m2!3d-23.470905!4d-47.4851488

Imagem 6: imagem do Plano Diretor Municipal do local pretendido
pela atual gestão para a instalação da nova rodoviária, no link
https://obras.sorocaba.sp.gov.br/wpcontent/uploads/2018/09/mapa03sistema-viario-principal-sancionado-em-171214.pdf.

15. Diante de todo o exposto, com destaque para as
possíveis violações de parâmetro legal imposto por força da lei municipal
nº 11.022/14 (PLANO DIRETOR) é que se faz necessário a intervenção do
D. Parquet no sentido de apurar eventual violação do princípio da
legalidade, eficiência, e da impessoalidade, de forma que possibilita, em
tese, o controle sobre os atos expedidos pela Administração Pública
Municipal.
II. DAS VIOLAÇÕES AO PLANO DIRETOR INSTITUÍDO PELA LEI
nº 11.022/14

A) DA AFRONTA AO DISPOSTO NO PLANO DIREITOR

16. Os fatos narrados em epígrafe convergem para a
conclusão de violações aos parâmetros estabelecidos pelo disposto no
plano diretor do município, considerando que a diretriz normativa quanto
a previsão de construção do “Novo Terminal Intermodal” reserva local
adequado e inserido no planejamento urbano.

17. O Plano Diretor instituído pela Lei nº 11.022/14 no
seu tópico “4.3.3”, estabelece novo Terminal Intermodal:

“no entroncamento rodoviário formado pela Rodovia
Dr. Celso Charuri e pela ferrovia, que é uma via de
ligação entre as rodovias Raposo Tavares e José
Ermírio de Moraes (Castelinho), a qual, por sua vez,
dá acesso à Rodovia Castelo Branco”

18. Ressalta-se ainda que, consta no tópico 4.3.3.1,
do citado plano, o qual transcrevemos:
“Há um projeto previsto para um Terminal
Intermodal, prevendo uma nova Rodoviária, uma
nova Estação Ferroviária e áreas para estacionamento
de veículos.
19. Nesse sentido, o planejamento urbano foi
exaustivamente debatido pela sociedade, por especialistas e agentes
públicos, cujo acúmulo teórico e de conteúdo, expressou-se na aprovação
do plano diretor, o qual em consonância com a perspectiva de oferta de
infraestrutura regional, como se vê no tópico 4.3.3.1, com a previsão de
integração do sistema rodoviário com o tronco de nova Estação
Ferroviária e ainda bolsão de estacionamento.

20. Ou seja, a proposta de construção do “Novo
Terminal Intermodal” no Jardim Santa Rosália, além de violar o principio
da legalidade, não assegura a execução do serviço de transporte original
contido no planejamento urbano, com a integração do transporte

rodoviário vinculado ao novo sistema ferroviário, visto que não há
nenhum projeto conhecido de estrada de ferro nas imediações do Jardim
Santa Rosália.
21. Ademais, é evidente que o planejamento urbano
conferido pelo Estatuto da Cidade – Lei Federal nº 10.257/2001, trata-se de
instrumento indutor do crescimento urbano nos limites de um raciocínio
urbanístico compatível com o interesse público prevalecendo sobre os
interesses individuais, nesta toada, pode-se compreender obstáculos
orçamentários à execução de seus comandos diretivos, no entanto, não se
pode admitir ato da administração pública ou de particular que seja
expressamente contrário ao que está previsto no plano diretor, sob pena de
violação do principio da legalidade e da eficiência.
22. Sendo assim, a presente representação pretende
questionar possível afronta da prefeitura de Sorocaba a diretriz urbanística
instituída por lei municipal com o plano diretor.
23. Neste aspecto, conclui-se, que a prefeitura de
Sorocaba como já demonstrado com as notícias repercutidas pela
imprensa, está movimentando a máquina pública-administrativa, ou seja,
dispensando recursos públicos para a prospecção de área diversa do que
prevista no Plano Diretor para a construção da “Nova Rodoviária” e com
isso desperdiçando dinheiro público de forma desnecessária.

B)
DA VINCULAÇÃO DO PLANO DIRETOR AOS ATOS DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

24. O Estatuto da Cidade – Lei Federal nº
10.257/2001, dispõe no seu artigo 40, parágrafos 1º. 2º e os respectivos
incisos:

Art. 40. O plano diretor, aprovado por lei municipal, é
o instrumento básico da política de desenvolvimento e
expansão urbana.

§ 1o O plano diretor é parte integrante do processo de
planejamento municipal, devendo o plano plurianual,
as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual
incorporar as diretrizes e as prioridades nele contidas.
§ 2o O plano diretor deverá englobar o território do
Município como um todo.
§ 3o A lei que instituir o plano diretor deverá ser
revista, pelo menos, a cada dez anos.
§ 4o No processo de elaboração do plano diretor e na
fiscalização de sua implementação, os Poderes
Legislativo e Executivo municipais garantirão:
I – a promoção de audiências públicas e debates com a
participação da população e de associações
representativas dos vários segmentos da comunidade;
II – a publicidade quanto aos documentos e
informações produzidos;
III – o acesso de qualquer interessado aos documentos
e informações produzidos.

25. O Estatuto da Cidade é considerado o principal
marco legal para o desenvolvimento das cidades, junto à Constituição de 1988,
de onde originam seus princípios e diretrizes fundamentais. Ele estabelece
as normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da
propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar
dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental.
26. No município de Sorocaba a Lei Municipal nº
11.319/16 que instituiu o Plano Diretor de Transporte e Mobilidade
Urbana do Município de Sorocaba (PDTUM), está vigente e integra o
ordenamento legal regulador das políticas de expansão urbana em todas
as suas variantes urbanísticas, notadamente no que tange a diretriz para a
construção do “Novo Terminal Rodoviário” já ponderado com os impactos

ambientais urbanos8 acarretados por intervenção dessa envergadura no
espaço urbano.
27. Desse modo, qualquer ação da prefeitura de
Sorocaba em sentido contrário ao disposto no Plano Diretor quanto a
construção de “Novo Terminal Rodoviário” importa em violação
flagrante da observância de Legislação Urbanística própria, usurpando
competência conferida ao planejamento urbano, tendo em vista que
decisão administrativa que altere na prática o Plano Diretor ou não atue
dentro dos seus parâmetros definidos em Lei, não se admite por medida
discricionária do chefe do poder executivo.

C)

DO PREJUÍZO AO ERÁRIO PÚBLICO

28. O Plano Diretor de Transporte e Mobilidade
Urbana do Município de Sorocaba, não se trata de conteúdo apresentado
de forma abstrata pelo legislador, pelo contrário, expressou resultado de
estudos, aplicação de conhecimento técnico-cientifico, investimentos
públicos, discussões com a sociedade e agentes públicos, ou seja, que
importou na alocação de recursos públicos para a sua efetivação enquanto
proposta técnica que abarcou interesses públicos diversos no seu bojo.

29. Nesta linha, a mera decisão administrativa da
prefeitura de Sorocaba de estudar outra possibilidade geográfica para a
construção do “Novo Terminal Rodoviário”, com diretriz diversa do que
pactuado no Plano Diretor acarretará prejuízos orçamentários aos cofres
públicos, visto que será necessário o emprego de estudos técnicocientíficos para apurar a viabilidade da construção do “Novo Terminal
Rodoviário” no Jardim Santa Rosália.
30. Os gastos públicos que serão empenhados e
executados para apuar viabilidade técnica da nova proposta serão
8
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vultuosos, e, rigorosamente descabidos neste momento de crise econômica
e social que assola o Brasil, especialmente na hipótese da viabilidade
técnica não se confirmar.
31. Ou seja, qualquer investimento público na
contratação de estudos para testar a viabilidade do projeto defendido pela
prefeitura de Sorocaba, afronta o princípio da moralidade e da eficiência,
uma vez que esse estudo de viabilidade de ordenamento deste serviço, já
foi realizado quando da formulação do Plano Diretor vigente, em tese não
se justifica qualquer mudança por razões de conveniência discricionária do
chefe do poder executivo, salvo modificação revisional periódico do Plano
Diretor em conformidade com o que dispõe o seu regime jurídico-legal.

D)
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE QUESTIONA CONSTRUÇÃO DO
“NOVO TERMINAL RODOVIÁRIO” NO JARDIM SANTA ROSÁLIA
32. O descontentamento social diante de tamanha
alteração no Plano Diretor tem feito parte do debate no cotidiano na cidade
de Sorocaba.
33. A respeito do local recém apontado para
construção da Rodoviária, próximo ao Jardim Santa Rosália, foi duramente
criticado por especialistas da área do urbanismo9, tendo o arquiteto e
urbanista Marcelo Augusto Paiva Pereira informado ao Jornal Cruzeiro do
Sul:
“A decisão não é ideal, porque o terreno escolhido para
a obra encontra-se inserido em área urbana
consolidada,
predominantemente
residencial,
acrescida de áreas tombadas pelo Conselho Municipal
de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico,
Arquitetônico, Turístico e Paisagístico de Sorocaba
(CMDP), como são a praça Pio XII (coreto e abrigo de
ônibus), o edifício onde funcionou o Hospital São

9
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Severino (e a capela) e também o edifício da fábrica
Santa Rosália.”

34. O grande problema levantado pela sociedade10 e
pelos técnicos e especialistas está no fato de que a área próxima da entrada
da Castelinho abarca região totalmente residencial, bem como, sequer
possui escoamento ideal e adequado para todo o fluxo de trânsito que será
gerado.

DO PRINCIPIO
MORALIDADE

DA

LEGALIDADE, DA

EFICIÊNCIA

E DA

35. A atual pretensão do Prefeito de Sorocaba
violaria, sistematicamente, os princípios da legalidade, eficiência e
moralidade, todos constitucionalmente previstos no artigo 37, com força
vinculativa para com a administração pública municipal.
36. Para compreensão das violações buscamos
auxilio na definição dos referidos princípios constitucionais pelo Ministro
Alexandre de Moraes, vejamos:
Principio da legalidade: “o administrador público
somente poderá fazer o que estiver expressamente
autorizado em lei e nas demais espécies normativas,
inexistindo, pois, incidência de sua vontade subjetiva
[...]
37. Considerando que já há previsão, no Plano
Diretor de Sorocaba, de uma área especifica para a construção de uma nova
Rodoviária, pouco importa a vontade do Prefeito e/ou de seus Secretários.
38. A legislação, nesse caso, deve ser cumprida
porque vincula a administração municipal, e qualquer atuação em sentido
contrário geraria violação ao princípio da legalidade.
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Principio da eficiência: "impõe à Administração
Pública e a seus agentes a persecução do bem comum,
por meio do exercício de suas competências de forma
imparcial, neutra, transparente, participativa, eficaz,
sem burocracia e sempre em busca da qualidade,
primando pela adoção dos critérios legais e morais
necessários para a melhor utilização possível dos
recursos públicos."

39. A violação ao principio da eficiência se daria na
medida em que a área localizada no Santa Rosália não apresenta a mesma
possibilidade de integração da mobilidade urbana existente no local
apontado no Plano Diretor.
40. A atuação da Prefeitura, neste caso, envolve o
investimento público com um resultado muito aquém do inicialmente
avençado pela sociedade, pelos técnicos e pelo legislativo, que
participaram da elaboração do Plano Diretor.
41. Por fim, temos o princípio da moralidade:
“não basta ao administrador o estrito cumprimento da
estrita legalidade , devendo ele, no exercício de sua
função pública, respeitar os princípios éticos da
razoabilidade e justiça [...]”

42. A violação deste se dá na medida em que não se
demonstra razoável um maior investimento em estudos e compra de nova
área de construção, para alcance de um resultado menos interessante para
os munícipes como um todo.
43. A imoralidade é tamanha, que tal ato não
encontra aprovação social, e contraria o que foi afirmado pelo próprio
Prefeito Rodrigo Maganhoto, como já apontado nesta Representação.
44. Desta forma, o estudo e possível concretização do
novo Terminal Rodoviário próximo ao Jardim Santa Rosália viola diversos
princípios fundamentais que vinculam o administrador público, além de

atentar contra o que há de mais moderno na arquitetura urbana, causando
ineficácia ao conceito de mobilidade urbana, tema tão caro para a
sociedade nos tempos atuais.

DOS PEDIDOS
Tendo por base a violação para com diversos
princípios constitucionais, e as mais recentes manifestações contrárias
advindas da sociedade e de técnicos no assunto, requer ao Parquet
responsável a instauração do adequado inquérito civil, com o objetivo de
apuração e anulação das tratativas de construção de um novo Terminal
Rodoviário em área próximo ao Jardim Santa Rosália.
Ainda, caso o órgão ministerial entenda necessário,
requer seja ajuizada a respectiva ação civil pública.
Termos em que,
espera deferimento.
Sorocaba, 05 de outubro de 2021.

Assinaturas:
Deputado Estadual Raul Marcelo

