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CONSULTA 17/2015

Procedimento Administrativo MPPR-0046.14.031143-5   (Originário)

Procedimento Administrativo nº MPPR-0046.15.069456-3 (CAOPJMAHU)

EMENTA:  LEI  MUNICIPAL  Nº  14.527/2014  DE  CURITIBA.
INSTITUIÇÃO  DO  MECANISMO  DE  CONTRIBUIÇÃO  VIA
“VIZINHANÇA PARTICIPATIVA”.  PARTILHA ENTRE O  PODER
PÚBLICO  E  OS  PROPRIETÁRIOS  PARTICULARES  NO
CUSTEIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS. COBRANÇA,
NA  PRÁTICA,  DE  CONTRIBUIÇÃO  DE  MELHORIA
ANTECIPADA.  VIOLAÇÃO  DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA.
DISSIMULAÇÃO  DE  TRIBUTO  SOB  A FORMA DE  “RATEIO
VOLUNTÁRIO”.   INVIABILIDADE TÉCNICA DE AFERIÇÃO DA
VALORIZAÇÃO  IMOBILIÁRIA  GERADA  PELAS  MELHORIAS.
OFENSA  AOS  PRINCÍPIOS  CONSTITUCIONAIS  DA
LEGALIDADE, IGUALDADE E SEGURANÇA JURÍDICA (ART. 37
DA CF/88 E ART. 1º, INCISOS III E V DA CONSTITUIÇÃO DO
ESTADO  DO  PARANÁ).  QUEBRA  DA  ISONOMIA.
PRIORIZAÇÃO  DE  OBRAS.  FAVORECIMENTO  DE
COMUNIDADES  COM  MAIOR  CAPACIDADE  ECONÔMICA E
CONTRIBUTIVA.  EFEITO  DISCRIMINATÓRIO  INDIRETO.
NECESSIDADE  DE  JUSTA  DISTRIBUIÇÃO  DE  ÔNUS  E
BENEFÍCIOS DA URBANIZAÇÃO (ART.  2o,  IX DO ESTATUTO
DA  CIDADE).  FUNÇÃO  SOCIAL  DA  CIDADE  E  DA
PROPRIEDADE URBANA. OFENSA À GESTÃO DEMOCRÁTICA
E  AOS  INSTRUMENTOS  DE  PLANEJAMENTO
ORÇAMENTÁRIO.  MITIGAÇÃO  DA  PARTICIPAÇÃO  E  DO
CONTROLE SOCIAL. DESPROPORCIONALIDADE NO RATEIO.
AUSÊNCIA  DE  REGULAMENTAÇÃO  SOBRE  OS
PERCENTUAIS ASSUMIDOS PELO MUNICÍPIO. DEFICIÊNCIA
DE REGULAMENTAÇÃO QUE CONTRARIA A PROIBIÇÃO DA
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PROTEÇÃO  INSUFICIENTE.  RISCO  DE  PERSONALISMO  E
FAVORECIMENTO.  MARGEM  À  CORRUPÇÃO  E  À
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  IRRAZOABILIDADE.
INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE MINISTERIAL.

Em liça a Lei Municipal nº 14.527/2014 de Curitiba, aprovada com veto parcial pelo

prefeito Gustavo Fruet, em outubro de 2014, cujo objeto principal é a regulamentação da

chamada “vizinhança  participativa”,  entendida  como “toda  obra  pública  solicitada  pela

comunidade,  proposta  e  aprovada  em  audiência  pública,  conforme  as  diretrizes  de

participação  previstas  na Lei  Orgânica  do Município  de  Curitiba,  com  o  custo

compartilhado entre o Poder Público e a comunidade beneficiada.” (art. 1o)

Entretanto, o diploma tem suscitado dúvidas e divergências, principalmente quanto

à constitucionalidade de seu conteúdo. Desse modo, em resposta à consulta formulada

pela  Promotoria  de  Justiça  de  Habitação  e  Urbanismo de  Curitiba,  evidenciam-se  os

aspectos de inconstitucionalidade da Lei Municipal 14.527/2014, a seguir discriminados.

1)  Inconstitucionalidade  por  violação  da  competência  legislativa  em  matéria

tributária: antecipação de contribuição de melhoria travestida de “rateio” voluntário

O Município de Curitiba, ao instituir o diploma em comento, definiu o conceito de

vizinhança participativa a partir da ideia de rateio entre os munícipes e o Poder Público,

para a realização de obras públicas, taxadas nos incisos do §2º do art. 1º.

Sobre estas obras, o §1º do art. 3º da referida Lei dispõe que “a parte dos custos

cabíveis  à  comunidade será  rateada  entre  os  proprietários  dos  imóveis  beneficiados,

cujos  valores  serão  definidos  em  audiência  pública,  conforme  caput  deste  artigo,

Rua Marechal Deodoro, 1028, 6º andar – Centro – Curitiba (PR) – CEP 80.060-010 – Tel.: (41) 3250-4870

2



Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Habitação, Urbanismo e Meio Ambiente

utilizando-se de critérios proporcionais à valorização de cada imóvel”. 

Denota-se,  inicialmente,  pela  redação  do  dispositivo,  que  os  custos  cabíveis  à

comunidade, vinculados à realização de obras públicas e proporcionais à valorização dos

respectivos imóveis, caracterizam-se, na verdade, como contribuição de melhoria, tributo

constitucionalmente previsto no art. 145, inciso III, e igualmente disciplinado pelo Código

Tributário Nacional (arts. 81 e 82) e Código Tributário Municipal (art. 72 e seguintes). 

A contribuição de melhoria é definida como o tributo devido ao Estado em virtude

de obra pública realizada, acrescentada da valorização imobiliária, fator exógeno e base

tributável para a legítima cobrança de tal tributo. E, para tanto, de se apreciar que, nas

primeiras  versões  do  projeto  de  lei1,  constava  disposição  expressa  em  relação  aos

moradores que não concordassem com o rateio das obras públicas realizadas,  e que

estariam, por isso, sujeitos ao pagamento de contribuição de melhoria à Municipalidade.

E,  muito  embora a referência ao tributo tenha sido,  ao longo do processo legislativo,

suprimida,  ao  menos  textualmente,  não  restam  dúvidas  de  que  a legislação  local

dissimula  a  cobrança  de  contribuição  de  melhoria  através  da  instituição  de  rateio

aparentemente voluntário  das obras públicas,  posto que o fato tributável  é o mesmo.

Tanto assim que existe mesmo o risco de dúplice tributação sobre um mesmo fato – a

valorização  imobiliária  decorrente  de  obras  públicas  –  apenas  sob  distintas

denominações: num primeiro momento, a contribuição travestida de rateio voluntário; na

sequência, a cobrança da contribuição de melhoria, stricto sensu.

 E,  em  se  tratando  de  tributo,  importa  discorrer  especialmente  sobre  o  fator

compulsoriedade  nas relações tributárias. O artigo 3º do Código Tributário Nacional, ao

conceituar  tributo,  estabeleceu-o  como  “toda  prestação  pecuniária  compulsória,  em

moeda ou cujo valor nela se possa exprimir,  que não constitua sanção de ato ilícito,

instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa vinculada”. 

1 Disponível em: <http://www.cmc.pr.gov.br/wspl/relatorios/ProposicaoDetalhesTextoReport.do?select_action=&pro_id=239079>. 
Acesso em 06/06/2016.
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No caso em comento, o art. 4º da Lei dispõe “solicitada a realização da obra, a

Administração Municipal fará um levantamento global dos custos para definir o percentual

de  recursos  públicos  e  privados  necessários  a  sua  implantação,  calculando

individualmente o valor cabível aos proprietários dos imóveis beneficiados dentro da área

de abrangência, cientificando-os quanto aos valores da contribuição, para a obtenção da

concordância prevista no artigo 3º desta Lei”. 

Ora, a inclusão indiscriminada de todos os proprietários afetados no cálculo do

“rateio” caracteriza indubitavelmente a compulsoriedade do tributo, uma vez que não há

previsão sobre qual procedimento será adotado no caso de oposição dos proprietários. É

dizer,  a  Lei  Municipal  determina  a  cobrança  antecipada  de  um  tributo  que,  a  rigor,

somente pode ser estabelecido individualmente a cada contribuinte em momento posterior

à execução das obras públicas, mesmo porque, a efetiva valorização imobiliária de cada

imóvel, decorrente da melhoria urbanística, somente é aferível  a posteriori, o que vicia

tecnicamente a normativa, desde logo. Até porque, diga-se de passagem, não raro obras

públicas  desvalorizam determinados  imóveis  no  entorno,  e  não  o  contrário,  situação

tampouco resolvida ou até mesmo mencionada pela Lei Municipal 14.527/2014.

Ainda,  é rasa e lacunar a conceituação de vizinhança,  pois não há delimitação

espacial do que seja: uma quadra, uma zona, um bairro, uma “regional”? Ainda, da norma

ora vindicada, exsurgem imprecisões e contrariedades técnicas, uma vez que o rateio de

custos  ocorreria  em momento  anterior à  própria  execução  das  obras,  e  inviabiliza  a

aferição  da  valorização  dos  imóveis  lindeiros,  dando  margem  a  graves  equívocos  e

mesmo injustiças na repartição de ônus. Trata-se de exercício de futurologia ao sabor do

qual não pode oscilar a Administração Pública em seu proceder, sob pena de violação

expressa aos princípios do art. 37 da Constituição Federal. 

Ainda, vale ressaltar que quando da aprovação do custeio de execução das obras

públicas,  o  art.  3º  define  a  representação  mínima  de  interessados  em  60%  dos

proprietários dos imóveis localizados na zona de influência. E, neste sentido, questiona-se
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a lacuna legislativa relativa aos possíveis 40% restantes, os quais não participariam da

aprovação do custeio de execução, mesmo se encontrando em posição de interesse e,

mais do que isso, estariam subordinados de modo compulsório ao pagamento do tributo,

cobrado pelo município de forma ultra legem. 

Destarte,  muito  embora,  em tese,  o  bis  in  idem não seja  defeso  nas relações

tributárias,  flagrante  é,  in  casu, a  inconstitucionalidade por  violação  da  competência

legislativa  em matéria  tributária,  assim distribuída  no  art.  24,  inciso  I  da  Constituição

Federal,  exorbitando  o  Município  ao  instituir  nova  modalidade  de  “contribuição  de

melhoria” transvestida de “rateio participativo”, ilegitimamente inovando na ordem jurídica

e buscando sobrepor-se às disposições do Decreto-Lei nº 195/1967, do Código Tributário

Nacional (Lei nº 5.172/1966) e do próprio Código Tributário Municipal (art. 72 e seguintes).

Em nível local, verifica-se, ainda, inobservância da Lei Orgânica do Município de Curitiba,

principalmente de seus arts. 121, inciso III e 149, inciso IV, alínea “a”.

Conclui-se que a instituição desta contribuição de melhoria, portanto, nos moldes

estabelecidos pela lei municipal, é incompatível com preceitos e garantias constitucionais

que envolvem os princípios da legalidade, igualdade e da segurança jurídica, conforme se

verifica  principalmente  da  leitura  dos  arts.  145,  § 1º  e  146,  inciso  II,  ambos  da

Constituição Federal.  Igualmente,  a  municipalidade ao instituir  este  tributo,  ainda que

dissimulado  de  rateio  voluntário,  fere  os  dispositivos  constantes  na  legislação

infraconstitucional, em especial  o Código Tributário Nacional (arts. 81 e 82). Ainda, há

igual violação ao art. 1º, incisos I, III, V, VI, VII, ao art. 129, inciso III e ao art. 130 da

Constituição  Estadual  do  Paraná.  Portanto,  não  sobrevive  outra  alternativa  senão  a

declaração de inconstitucionalidade, que atinge a integralidade e a finalidade da lei. 

2) Inconstitucionalidade por quebra da isonomia:  favorecimento de comunidades

ou “vizinhanças” com maior capacidade econômica e contributiva
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Complementar ao exposto acima, faz-se imperiosa a análise do caso, em sede de

controle de constitucionalidade, sob a ótica da  quebra da isonomia, prevista no art. 5º,

caput,  da  Constituição  Federal,  concretizada  na  legislação  municipal  através  da

priorização de obras. Neste sentido, o § 2º do art. 1º da referida Lei dispõe que “as obras

devem  ser  priorizadas em  prol  do  desenvolvimento  urbano  ordenado,  tais  como:  i)

asfaltamento e melhorias viárias; ii) calçamento, acessibilidade e iluminação pública; iii)

áreas verdes, de lazer e recreação; iv) instalação de benfeitorias úteis”. 

Deste  dispositivo,  revela-se  primordial  a  análise  da  questão  da  priorização  de

obras,  que  reside  basicamente  em  ofertar  aos  setores  da  sociedade  já  capazes  de

contribuir2 com o “custo de execução”  a  benesse da realização de obras públicas de

maneira mais célere, eficiente e eficaz, ou seja, antecipando, invertendo e até mesmo

desprezando a programação orçamentária existente. 

Ocorre que o Município, ao privilegiar as obras em determinadas “vizinhanças” e

em detrimento  de  outras  fere  os  princípios  e  diretrizes  orçamentárias,  bem como os

princípios da política urbana, tais como o da gestão democrática da cidade (art. 2º, inciso

II  da  Lei  10.257/2001).  É  inviável,  desse  modo,  que  a  municipalidade  estabeleça

constitucionalmente leis  que  normatizem  esta  diferenciação  e  concretizem  a

discriminação socioeconômica entre os cidadãos, a despeito das decisões tomadas no

planejamento financeiro  e urbanístico,  muitas vezes lastreadas em ampla participação

popular  e  debates  com  a  sociedade,  como  ocorre  no  orçamento  participativo  e  nas

audiências públicas do próprio Plano Diretor. 

Ressalta-se, ademais, no âmbito da gestão democrática da cidade, o estabelecido

nos arts. 182 e 183 da Constituição Federal de 1988 e art. 150,  caput, da Constituição

Estadual,  os  quais  dispõem  sobre  a  política  urbana,  determinando  seus  objetivos  e

diretrizes,  dentre  os  quais  se  encontra  precipuamente  o  pleno  desenvolvimento  das

2 O verbo contribuir, nesta frase, foi utilizado no sentido de capacidade contributiva, ou seja, a capacidade de dispor 
de uma riqueza excedente suficiente à submissão ao tributo, qual seja, a contribuição de melhoria. 
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funções sociais da cidade e da propriedade urbana:

Art. 150. A política de desenvolvimento urbano será executada pelo Poder Público

municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tendo por objetivo ordenar o

desenvolvimento  das  funções  da  cidade  e  garantir  o  bem-estar  dos  seus

habitantes. 

Tais  artigos  colocam  como  premissa  fundamental  a  função  social  da  cidade,

remetendo à garantia  do bem-estar de  todos os seus habitantes,  indistintamente.  Ou

seja, a concretização das políticas de desenvolvimento urbano revela-se uma imposição

aos municípios, não consistindo em faculdade da Administração Pública. Seguindo este

raciocínio, colacionam-se abaixo entendimento dos tribunais pátrios acerca do tema:

AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  Obrigação  de  fazer.  Execução  de  canal  aberto  para
encaminhamento  das  águas  pluviais  e  contenção  para  impedir  o  avanço  das
erosões. Córrego inserido em Área de Preservação Permanente (APP). Omissão
administrativa caracterizada. A política de desenvolvimento urbano, executada
pelo poder público municipal com o objetivo de ordenar as funções sociais
da  cidade  e  garantir  o  bem-estar  de  seus  habitantes  (art.  182,  CR),  não
constitui faculdade, mas imposição constitucional. Dela não se exonera o
administrador público escudado na discricionariedade. Inexistência de ofensa
à  separação  dos  poderes.  Sentença  de  procedência.  Reexame  necessário
desprovido.  (TJ-SP  -  PL:  00249892820118260344  SP  0024989-
28.2011.8.26.0344, Relator: Coimbra Schmidt, Data de Julgamento: 25/08/2014,
7ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 26/08/2014) grifo nosso 

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  -  IMÓVEL  SITUADO  EM  ÁREA DE  RISCO  -
REMOÇÃO DOS HABITANTES -  MEDIDA QUE VISA RESGUARDAR A VIDA
DOS MORADORES -  DECISÃO MANTIDA.  1.  Demonstradas a  presença  dos
requisitos do art.  273 do CPC, deve ser deferida a tutela antecipada. 2.  Se o
relatório de engenharia geológica atesta que o imóvel está situado em área de
risco, e estando os moradores ameaçados, uma vez que pode ocorrer rolamentos
de blocos de rochas e desprendimentos de partes do maciço rochoso, acertada a
medida que determina ou a retirada dos moradores. 4. Depois, conforme o art.
182 da CF, a política de desenvolvimento urbano é de responsabilidade do
Município, e tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções
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sociais  da  cidade  e  garantir  o  bem-estar  de  seus  habitantes. 5.  Recurso
desprovido. (TJ-MG - AI:  10024130221385001 MG, Relator: Raimundo Messias
Júnior, Data de Julgamento: 06/08/2013,  Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL,
Data de Publicação: 21/08/2013) grifo nosso 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONAL IDADE -Lei municipal versando sobre o
horário para abertura e fechamento do comércio em geral -  Inobservância dos
requisitos constitucionais - Alegada afronta aos artigos 22, inciso I e 30, inciso I da
Constituição Federal c.c. artigo 144 da Constituição Estadual, além de princípios
descritos nos artigos,  111,  180,  inciso I,  188 e 217 da Constituição Estadual -
Ofensa  à  repartição  constitucional  de  competências  e  aos  princípios  da
razoabilidade,  finalidade  e  interesse  público,  aos  princípios  da  livre
iniciativa,  do pleno desenvolvimento das funções sociais  da cidade e do
bem  estar  de  seus  habitantes,  de  estimular  as  formas  de  consumo  e
serviços, de assegurar o bem estar social, garantindo o pleno acesso aos
bens e serviços essenciais ao desenvolvimento coletivo - Ação procedente.
(TJ-SP -  ADI:  2631196820118260000  SP 0263119-68.2011.8.26.0000,  Relator:
Antonio Carlos Malheiros, Data de Julgamento: 07/11/2012,  Órgão Especial, Data
de Publicação: 19/11/2012) grifo nosso

DECISÃO: ACORDAM os Desembargadores do Órgão Especial do Tribunal de
Justiça  do  Estado  do  Paraná  em  julgar  procedente  o  presente  incidente,
declarando-se a inconstitucionalidade material Lei Complementar nº 752/2009, do
Município  de  Maringá,  devolvendo-se  os  autos  à  4ª  Câmara  Cível  para
prosseguimento  do  feito.  EMENTA:  INCIDENTE  DE  DECLARAÇÃO  DE
INCONSTITUCIONALIDADE  -  LEI  DO  MUNICÍPIO  QUE  ALTERA
PONTUALMENTE O ZONEAMENTO URBANO - POSTERIOR REVOGAÇÃO DA
LEI  OBJETO  DE  CONTROLE  DIFUSO  -  NECESSÁRIA  VERIFICAÇÃO  DOS
EFEITOS  PRODUZIDOS  PELA  NORMA  -  PERDA  DE  OBJETO  NÃO
RECONHECIDA - POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM OFENSA À
FUNÇÃO  SOCIAL  DA  PROPRIEDADE  URBANA  E  AOS  PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS  DA  ISONOMIA  E  DA  IMPESSOALIDADE  -
INCONSTITUCIONALIDADE  MATERIAL  RECONHECIDA. (TJPR  -  Órgão
Especial - IDI - 1115242-4/01 - Região Metropolitana de Maringá - Foro Central de
Maringá - Rel.: Luiz Osorio Moraes Panza - Unânime - - J. 17.11.2014) (TJ-PR -
Argüição  de  Inconstitucionalidade:  1115242401  PR  1115242-4/01  (Acórdão),
Relator:  Luiz  Osorio  Moraes  Panza,  Data  de  Julgamento:  17/11/2014,  Órgão
Especial, Data de Publicação: DJ: 1467 02/12/2014) grifo nosso

Outrossim,  seguindo  a  lógica  de  aplicação  dos  princípios  da  política  urbana,

importa ainda analisar conjuntamente a questão da priorização de obras com o disposto

no § 3º do art. 3º, o qual estabelece que “as obras já previstas no orçamento não poderão
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ser  objeto  para  aplicação  desta  lei”.  Ora,  vê-se  uma  clara  tentativa  de  se  burlar  o

orçamento  público,  com  a  criação,  na  prática,  de  verdadeiro  “orçamento  paralelo”,

contrário aos dispositivos previstos na Constituição Estadual (arts. 24, 78, inciso I e §7º do

art. 133) e na Lei de Responsabilidade Fiscal, em especial a alínea “e” do inciso I do art.

4º, art. 8º e inciso I do parágrafo único do art. 48, in verbis:

Art. 24. Para a organização, planejamento e execução das funções públicas de

interesse comum, no âmbito das regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e

microrregiões, serão destinados recursos financeiros do Estado e dos Municípios

integrantes, previstos nos respectivos orçamentos anuais. 

Art.  78.  Os  Poderes  Legislativo,  Executivo  e  Judiciário  manterão,  de  forma

integrada, sistema e controle interno com a finalidade de: 

I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos

programas de governo e dos orçamentos do Estado; 

Art. 133. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: 

§ 7º. Os orçamentos previstos no § 6º., I, II e III deste artigo, em que constarão,

detalhada e individualizadamente, as obras previstas e seus respectivos custos,

deverão ser  elaborados em consonância  com as  políticas de desenvolvimento

urbano,  rural  e  regional  integrantes  do  plano  plurianual.  (Redação  dada  pela

Emenda Constitucional 2 de 15/12/1993)  (vide Lei 16889 de 02/08/2011)

Art. 4o A lei de diretrizes orçamentárias atenderá o disposto no § 2  o     do art. 165 da

Constituição e:

I - disporá também sobre:

e)  normas  relativas  ao  controle  de  custos  e  à  avaliação  dos  resultados  dos

programas financiados com recursos dos orçamentos; 

Art.  8o Até trinta  dias após a publicação dos orçamentos,  nos termos em que
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dispuser a lei de diretrizes orçamentárias e observado o disposto na alínea c do

inciso I do art. 4o, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o

cronograma de execução mensal de desembolso.(Vide Decreto nº 4.959, de 2004)

(Vide Decreto nº 5.356, de 2005) 

Art. 48.São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada

ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos,

orçamentos  e  leis  de  diretrizes  orçamentárias;  as  prestações  de  contas  e  o

respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o

Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos. 

Parágrafo  único.  A transparência  será assegurada também mediante:(Redação

dada pela Lei Complementar nº 131, de 2009).

I – incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante
os  processos  de  elaboração  e  discussão  dos  planos,  lei  de  diretrizes

orçamentárias  e  orçamentos;(Incluído  pela  Lei  Complementar  nº  131,  de
2009).

Neste sentido, já preceitua a lógica de que a contribuição do Poder Público no

“rateio de custos” previsto, conquanto reduzida, terá de, necessariamente, ser retirada de

alguma dotação orçamentária!

Traçando  esta  linha  de  pensamento,  Júlia  Ávila  Franzoni,  traz  à  discussão  os

conceitos de benefícios especiais e necessidades básicas. Sobre isso, argumenta que

“quanto  mais  escassa  a  disponibilidade  de  um  determinado  serviço  ou  equipamento

urbano,  maior  o  hiato  entre  o  incremento  de  valor  resultante  de  uma  valorização

imobiliária custeada pelo poder público e o custo de sua reinversão nas regiões menos

desfavorecidas.  Também  por  esta  razão,  em  termos  de  justiça  social,  deve  se  dar

prioridade às  ações que garantam esses níveis  mínimos antes  que o  grupo superior

acumule outros benefícios” (FRANZONI, 2014).

Importa salientar,  nesta toada,  o inciso IX do art.  2º,  do Estatuto das Cidades,
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segundo  o  qual,  dentre  os  objetivos  das  políticas  urbanas  –  estas  relacionadas  à

execução orçamentária – encontra-se a necessidade de “justa distribuição dos benefícios

e ônus decorrentes do processo de urbanização”. A Lei nº 14.527/2014, principalmente

com o §2º do art. 1º e § 3º do art. 3º, fere contundentemente a igualdade de posição e a

justa distribuição dos benefícios e ônus, quando  i)  determina a priorização de obras de

infraestrutura não onde sejam  mais necessárias  (com base no risco e vulnerabilidade

social,  nas  urgências  ambientais,  etc.) ii)  exclui  as  obras  já  previstas  no  orçamento

municipal e com elas concorrendo e, por fim, iii) privilegia as regiões mais ricas.

O conteúdo desta Lei carece, deste modo, coadunar-se com a “dinâmica urbana

redistributiva”, ou seja, muito mais do que promover o envolvimento da sociedade nas

políticas  públicas  urbanas,  faz-se  necessário  a  concretização  da  função  social  da

propriedade e da cidade do ponto de vista da  redistribuição  3. A respeito disso, disserta

muito bem Franzoni,

“conferir prioridade ao grupo inferior não significa enquadrar a redistribuição desde
áreas mais ricas para as demais, pois isso implicaria uma alteração da distribuição
de renda ordinária para alcançar metas de simples transferência – sem impactos
nos  padrões  alocativos  tradicionais.  Foca-se,  por  outro  lado,  a  redistribuição
desde todas as áreas para as mais pobres – as regiões menos favorecidas é que
devem ser identificadas –; o que supõe alterar a destinação de obras públicas e os
direitos de desenvolvimento urbano para conseguir melhor distribuição de valor do
solo”4. 

Não há dúvidas que a  Lei  14.527/2014 desvirtua  e  amesquinha o  princípio  da

função social da cidade, afrontando os arts. 2º e 3º da Lei Municipal 14.527/2014, o art.

1º, incisos I, III, V e VII da Constituição do Estado do Paraná e arts. 3º, incisos I e III e

150, inciso II, da Constituição Federal de 1988. Estes dispositivos, de cariz constitucional,

possuem o comum condão de evitar e afastar quaisquer formas de discriminação, no

3 Franzoni disserta sobre o papel distributivo do direito, trazendo à cena a questão econômica como o instrumento
principal pelo qual o princípio da função social consegue adequar-se melhor a seu objetivo de garantia 'acesso à
cidade de todos' e, desse modo, reverter situações de injustiça remediáveis. 

4 Franzoni, Julia Ávila. Política urbana na ordem econômica. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2014. p. 144.
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intuito genuíno de fazer prevalecer nas relações jurídicas e sociais, em especial àquelas

entre o Poder Público e os particulares, o respeito à igualdade, concomitante à busca

permanente do desenvolvimento urbano e da justiça social. 

Imperioso  se  faz,  portanto,  em  homenagem aos  preceitos  supra,  neutralizar  e

prevenir, em sede de controle de constitucionalidade, os efeitos discriminatórios indiretos

frutos da aplicação da Lei Municipal 14.527/2014. Neste sentido, colacionam-se decisões

que tratam da matéria em face do artigo 3º, incisos I, III e IV, e artigo 5º, caput, incisos II,

XXIII, XLI, todos da Constituição Federal:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIRETO AMBIENTAL. DIREITO À MORADIA. DIREITO
INTERNACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS.  DESOCUPAÇÃO FORÇADA E
DEMOLIÇÃO DE MORADIA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. POSSE
ANTIGA  E  INDISPUTADA.  AQUIESCÊNCIA  DO  PODER  PÚBLICO.
DISPONIBILIDADE  DE  ALTERNATIVA  PARA  MORADIA.  TERRENO  DE
MARINHA.  DESNECESSIDADE  DE  PERÍCIA  JUDICIAL.  PROTEÇÃO  À
DIGNIDADE  HUMANA,  DESPEJO  E  DEMOLIÇÃO  FORÇADAS  PARA
PROTEÇÃO  AMBIENTAL.  PREVENÇÃO  DE  EFEITO  DISCRIMINATÓRIO
INDIRETO. (…) 9. Concretização que busca prevenir efeitos discriminatórios
indiretos,  ainda  que  desprovidos  de  intenção,  em  face  de  pretensão  de
despejo  e  demolição  atinge  mulher  chefe  de  família,  vivendo  em  sua
residência  com  dois  filhos,  exercendo,  de  modo  regular,  a  atividade
pesqueira.  A  proibição  da  discriminação  indireta  atenta  para  as
consequências  da  vulnerabilidade  experimentada  por  mulheres  pobres,
sobre quem recaem de modo desproporcional os ônus da dinâmica gerados
das diversas demandas e iniciativas estatais e sociais. (TRF-4 - AC: 3887 SC
2006.72.04.003887-4,  Relator:  ROGER  RAUPP  RIOS,  Data  de  Julgamento:
12/05/2009, TERCEIRA TURMA). Grifo nosso

Agravo de Instrumento. Reintegração de Posse. Insurgência do Município de São
Paulo  contra  a  determinação  do  Juízo  de  origem,  que  condicionou  sejam
adotados,  pela  exequente,  os  meios  necessários  para  abrigar  as  crianças
deficientes e portadores de "Síndrome de Down", que estão alojadas em pequena
e  insignificante  área  pública,  como  condição  para  a  efetivação  da  ordem  de
reintegração na sua posse. Decisão mantida. Recurso não provido. — "O Estado
não é — e não pode ser — um fim em si mesmo. Também não se admite que
esse mesmo Estado coloque a propriedade de bens públicos como valor que
supere  a vida  humana e o  bem-estar  das  pessoas que lhe outorgaram a
prerrogativa de as proteger. Ademais, a invasão de terras improdutivas ou
não  aproveitadas  convenientemente  ou  a  ocupação  de  "sobras"  mal
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utilizadas  ou  não  utilizadas  pelo  Poder  Público,  por  parte  de  pessoas
doentes e desamparadas, está a revelar um desacerto social, um desvio de
rumo e um indício de que alguma coisa não vai muito bem na distribuição de
renda  e  no  cumprimento  dos  objetivos  do  Estado,  estabelecidos
expressamente  na  Constituição  Federal" (TJSP -  3a  C.  Dir.  Público  -  AI
335.347-5/0 - Rei. Rui Stoco - j . 21.10.2003). grifo nosso

TOMADORA DE  SERVIÇOS.  RESPONSABILIDADE  SUBSIDIÁRIA.  DÉBITOS
TRABALHISTAS DA TERCEIRIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 71, õ 1º, LEI N.
8.666/93. RECURSO NAO-PROVIDO - o dispositivo que impede a transferência
de  encargos  trabalhistas,  dentre  outros,  para  a  Administração,  no  caso  de
inadimplência do contratado dirige-se ao contrato administrativo e não tem eficácia
contra o trabalhador, que não pode ficar prejudicado em seus direitos, mormente
por  não  poder  reaver  a  sua  força  de  trabalho,  posto  ser  este  a  parte  mais
fragilizada  econômica  e  socialmente.  2  ENQUADRAMENTO  SINDICAL.
PRINCÍPIO  DA  ISONOMIA  -  Exercendo  o  obreiro  função  semelhante  à  de
funcionários  da  recorrente  e,  visando  afastar  os  efeitos  discriminatórios
tentados  pela  terceirização  ilícita,  é  que  se  dá  o  tratamento  isonômico  com
amparo no art. 5º, caput e art. 7º, XXXII, da Constituição Federal. (TRT-14 - RO:
108720071411400 RO 01087.2007.141.14.00, Relator: JUIZA VANIA MARIA DA
ROCHA ABENSUR, Data de Julgamento: 07/05/2008, PRIMEIRA TURMA, Data
de Publicação: DETRT14 n.084, de 12/05/2008)

CONSTITUCIONAL. DIREITO DA ANTIDISCRIMINAÇÃO. AÇÕES AFIRMATIVAS.
ENSINO SUPERIOR. ACESSO À UNIVERSIDADE. CONCURSO VESTIBULAR.
SISTEMA DE COTAS. RESERVA DE VAGAS PELO CRITÉRIO RACIAL E PARA
EGRESSOS DO ENSINO PÚBLICO. CONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA
IGUALDADE.  MANDAMENTO  DE  ANTIDIFERENCIAÇÃO  E  DE  ANTI-
SUBORDINAÇÃO.  DISCRIMINAÇÃO  DIRETA  (INTENCIONAL)  E  INDIRETA
(NÃO-INTENCIONAL).  CONCEITO  JURÍDICO  DE  DISCRIMINAÇÃO.
PROMOÇÃO DA IGUALDADE FÁTICA. JUSTIÇA SOCIAL. SOLIDARIEDADE.
DIREITOS  FUNDAMENTAIS  SOCIAIS.  PLURALISMO  E  DIVERSIDADE.
IMPROCEDÊNCIA DAS OBJEÇÕES DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA E DA
VIOLAÇÃO  DA  DIGNIDADE  HUMANA.  EXISTÊNCIA  DE  BASE  LEGAL.
AUTONOMIA  UNIVERSITÁRIA.  PROPORCIONALIDADE  DA  MEDIDA.  1.  A
adequada compreensão do princípio constitucional da igualdade reclama o
desenvolvimento  doutrinário  e  jurisprudencial  de  respostas  jurídicas  em
face da discriminação direta (intencional) e indireta (não-intencional),  bem
como  a  formulação  de  medidas  positivas  de  superação  dos  efeitos
deletérios do fenômeno discriminatório como um todo, tarefa realizada pelo
Direito da Antidiscriminação, campo de saber e  prática jurídica onde são
forjados conceitos, princípios, categorias e objetos de proteção acerca da
função do princípio da igualdade como proibição de discriminação. (TRF-4 -
AC:  7122  PR  2005.70.00.007122-5,  Relator:  ROGER  RAUPP RIOS,  Data  de
Julgamento:  21/07/2009,  TERCEIRA  TURMA,  Data  de  Publicação:  D.E.
12/08/2009).

Rua Marechal Deodoro, 1028, 6º andar – Centro – Curitiba (PR) – CEP 80.060-010 – Tel.: (41) 3250-4870

13



Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Habitação, Urbanismo e Meio Ambiente

1. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF).
PERDA PARCIAL DE OBJETO. RECEBIMENTO, NA PARTE REMANESCENTE,
COMO AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. UNIÃO HOMOAFETIVA
E SEU RECONHECIMENTO COMO INSTITUTO JURÍDICO. CONVERGÊNCIA
DE  OBJETOS  ENTRE  AÇÕES  DE  NATUREZA  ABSTRATA.  JULGAMENTO
CONJUNTO.  Encampação  dos  fundamentos  da  ADPF nº  132-RJ  pela  ADI  nº
4.277-DF, com a finalidade de conferir “interpretação conforme à Constituição” ao
art. 1.723 do Código Civil. Atendimento das condições da ação.  2. PROIBIÇÃO
DE DISCRIMINAÇÃO DAS PESSOAS EM RAZÃO DO SEXO, SEJA NO PLANO
DA  DICOTOMIA  HOMEM/MULHER  (GÊNERO),  SEJA  NO  PLANO  DA
ORIENTAÇÃO  SEXUAL  DE  CADA  QUAL  DELES.  A  PROIBIÇÃO  DO
PRECONCEITO COMO CAPÍTULO DO CONSTITUCIONALISMO FRATERNAL.
HOMENAGEM  AO  PLURALISMO  COMO  VALOR  SÓCIO-POLÍTICO-
CULTURAL.  LIBERDADE  PARA  DISPOR  DA  PRÓPRIA  SEXUALIDADE,
INSERIDA NA CATEGORIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO INDIVÍDUO,
EXPRESSÃO QUE É DA AUTONOMIA DE VONTADE. DIREITO À INTIMIDADE
E À VIDA PRIVADA. CLÁUSULA PÉTREA. (…) 5. DIVERGÊNCIAS LATERAIS
QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. Anotação de que os Ministros
Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Cezar Peluso convergiram no particular
entendimento  da  impossibilidade  de  ortodoxo  enquadramento  da  união
homoafetiva  nas  espécies  de  família  constitucionalmente  estabelecidas.  Sem
embargo, reconheceram a união entre parceiros do mesmo sexo como uma nova
forma de entidade familiar. Matéria aberta à conformação legislativa, sem prejuízo
do  reconhecimento  da  imediata  auto-aplicabilidade  da  Constituição.  6.
INTERPRETAÇÃO DO  ART.  1.723  DO CÓDIGO CIVIL  EM CONFORMIDADE
COM  A  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL  (TÉCNICA  DA  “INTERPRETAÇÃO
CONFORME”).  RECONHECIMENTO  DA  UNIÃO  HOMOAFETIVA  COMO
FAMÍLIA. PROCEDÊNCIA DAS AÇÕES. Ante a possibilidade de interpretação
em sentido preconceituoso ou discriminatório do art. 1.723 do Código Civil,
não resolúvel à luz dele próprio, faz-se necessária a utilização da técnica de
“interpretação conforme à Constituição”. Isso para excluir do dispositivo em
causa qualquer significado que impeça o reconhecimento da união contínua,
pública  e  duradoura  entre  pessoas  do  mesmo  sexo  como  família.
Reconhecimento que é de ser feito segundo as mesmas regras e com as mesmas
consequências da união estável heteroafetiva. (ADI 4277, Relator(a): Min. AYRES
BRITTO, Tribunal  Pleno,  julgado  em 05/05/2011,  DJe-198 DIVULG 13-10-2011
PUBLIC  14-10-2011  EMENT  VOL-02607-03  PP-00341  RTJ  VOL-00219-  PP-
00212). grifo nosso

3)  Inconstitucionalidade  por  ofensa  à  gestão  democrática:  mitigação  da

participação e do controle social no planejamento urbanístico e orçamentário

Tal paralelismo de ações e planejamentos gera ainda outro vício indelével, qual

seja,  o  de  praticamente  desprezar  todo  o  cabedal  de  participação  popular
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consubstanciado nos processos de planejamento urbanístico (Plano Diretores e Planos

Setoriais) e orçamentário (PPA, LDO e LOA com audiências do orçamento participativo). 

De início, destaca-se que a gestão democrática das cidades caracteriza-se pelo

controle efetivo da política pública urbana, com a participação do cidadão nas funções de

direção,  planejamento,  controle e avaliação,  dos atos e procedimentos administrativos

vinculados à ordem urbanística (art. 1o, VI da Lei 7.347/1985).

Através  do  Estatuto  da  Cidade  –  Lei  Federal  de  nº  10.257/2001  –  foram

estabelecidas diretrizes fundamentais ao desenvolvimento urbano, dentre elas a “gestão

democrática”,  consistente  na mais  pura  expressão do Estado Democrático  de Direito.

Neste viés, ratifica-se ser de fundamental importância a abertura do Poder Público às

demandas  da  sociedade,  por  meio  de  diálogos  que  objetivem  à  melhoria  social,

econômica e urbanística de determinada região. Entretanto, tal abertura deve ser pautada

pela razoabilidade, proporcionalidade, legalidade e impessoalidade, em todos os casos.

Nem é por outra razão que o art. 151, I da Constituição Estadual determinada

Art.  151.A  política  de  desenvolvimento  urbano  visa  assegurar,  dentre  outros
objetivos:
(...)
II  -  a  cooperação  das  associações  representativas  no  planejamento  urbano
municipal;

Considerando-se a participação efetiva da população na elaboração das diretrizes

de desenvolvimento urbano por meio do Plano Diretor e legislação correlata, conforme

regulamentado no art. 40 do Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001), incontestável que as

disposições da Lei Municipal 14.527/2014, ao instituírem um “atalho” para a realização de

obras e melhorias, desprezam o acúmulo de debates e de colaboração das associações e

grupos representativos traduzidos nas metas constantes do Plano Diretor Municipal. 
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Paralelamente,  sobre  a  relação  da  participação  popular  com  as  políticas

orçamentárias de competência municipal, é possível analisar o inciso II do art. 11 da Lei

Orgânica de Curitiba, o qual dispõe sobre a elaboração do Plano Plurianual, as Diretrizes

Orçamentárias e o Orçamento Anual. Frisa-se, conjuntamente, o inciso I do art. 79 da Lei

Orgânica,  cujo  preceito  determina  a  observância  aos  princípios  da  democracia

participativa, inclusive através da  participação popular na constituição dos instrumentos

orçamentários supracitados, in verbis: 

Art. 79. O Município, na sua atuação,  atenderá aos princípios da democracia

participativa, dispondo, mediante lei, sobre a criação dos Conselhos Municipais

nas diversas áreas,  integrados por representantes populares dos usuários dos

serviços  públicos,  disciplinando  a  sua  composição  e  funcionamento,

compreendidas nas suas prerrogativas, entre outras: 

I.  A  participação,  mediante  propostas  e  discussões,  de  planos,  programas  e

projetos,  a  partir  do  Plano  Diretor  de  Desenvolvimento  Integrado,  do  Plano

Plurianual, das Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento Anual.

Ressalta-se,  neste  viés,  que, além da  participação  da  população  nas  políticas

urbanas, não se pode olvidar a importância da presença da sociedade no planejamento

orçamentário,  igualmente já disciplinada. Novamente, todo esse esforço participativo é

desprezado e descartado se a “vizinhança participativa” e seus interesses locais logram

sobrepujar as metas inscritas no PPA, LDO e na LOA. Tanto assim que o §1º do art. 40 do

Estatuto  da  Cidade  determina  que  o  Plano  Diretor  dialogue  com  os  instrumentos

orçamentários e que seus objetivos deste sejam incorporadas naquelas.

Destaca-se,  neste  ínterim,  que  a  figura  do  orçamento  participativo carece  de

regulamentação do município de Curitiba5, muito embora o  §3º do art. 4º, os incisos do

5 Disponível em: <http://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/orcamento-participativo-e-tema-de-debate-promovido-pelo-
imap/33687>. Acesso em: 03/06/2016. 
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art. 43 e o  art. 44, todos constantes no Estatuto da Cidade, determinem a participação

popular como garantia fundamental da gestão democrática da cidade e controle social.

De acordo com informações obtidas no sítio eletrônico da Prefeitura de Curitiba, diante

desta ausência, a participação social nos orçamentos públicos municipais ocorre através

da realização de audiências públicas, nas quais a população debate juntamente com o

Poder Público a destinação dos orçamentos para o próximo exercício financeiro6. 

No âmbito desta modalidade de orçamento, a participação popular direta centra-se

basicamente  em  três  corolários:  i) adoção  de  regras  universais  de  participação  em

instâncias institucionais e regulares de funcionamento; ii) utilização de um método objetivo

de definição dos recursos para investimentos; iii) descentralização do processo decisório

através  da  decisão  do  município  em regiões  orçamentárias.  Além destas  orientações

principiológicas,  existe  também  um  procedimento  padrão  de  criação  do  orçamento

participativo a ser seguido, com a finalidade de obtenção de resultados eficazes, cujo teor

abrange principalmente a execução de assembleias regionais e formação das instâncias

institucionais  de  participação  comunitária,  compreendendo  o  Conselho  do  Orçamento

Participativo (COP) e os Fóruns de Delegados. 

Ou  seja,  muito  embora  a  Lei  Municipal  tenha  como  escopo  o  conceito  de

“vizinhança  participativa”,  na  verdade  desvaloriza  e  frustra  a  participação  social,  na

medida  em  que  descarta  os  instrumentos  orçamentários  e  planejamento  urbanístico,

ambos  a  contemplar  audiências,  consultas  e  oitivas  à  coletividade  como  um todo.  A

possibilidade de que uma vizinhança se faça “mais participativa” do que outras, tendo

seus interesses priorizados em relação aos demais, mostra-se inconstitucional pois, na

prática,  fere  de  morte  os  ritos  regulamentos  de  participação,  especialmente  aqueles

previstos para o Plano Diretor (conforme incisos do §4º, art. 40, do Estatuto da Cidade), o

Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual.

6 Disponível  em:  <http://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/audiencia-publica-nesta-segunda-vai-discutir-lei-
orcamentaria-de-2016/37670>. Acesso em 09/06/2016.
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4)  Inconstitucionalidade  por  ofensa  aos  princípios  da  impessoalidade  e  da

legalidade: proporções arbitrárias e não regulamentadas da partilha entre o Poder

Público e os privados sobre os custos da obra

Em relação à partilha de custos relacionados às obras de infraestrutura urbana,

objeto da Lei 14.527/2014, há residual questão que se encontra incerta. Ocorre que, em

relação ao rateio dos custos de execução das obras, o §1º do art. 3º tão somente dispõe

que “a parte dos custos cabíveis à comunidade será rateada entre os proprietários dos

imóveis  beneficiados,  cujos  valores  serão  definidos  em  audiência  pública  (…),

permanecendo  silente  em  relação  à  real proporção  em  que  o  município  haverá  de

participar nos custos de execução de obras previstas pelo diploma.

Sendo  assim,  além  de  ferir  a  segurança  jurídica  e  o  princípio  da  gestão

democrática  das  cidades,  visto  que  não  prevê  expressamente  o  percentual  de

participação do município – com relevante impacto financeiro-orçamentário –, também o

dispositivo dá azo a excessiva arbitrariedade do administrador, a repartir, caso a caso e

conforme o sabor de preferências políticas ou personalistas, os ônus de cada obra entre o

poder público e a comunidade, situação inaceitável pelo ordenamento jurídico.

Ocorre que, na Administração Pública, ao contrário do que ocorre nas relações

particulares,  toda  a  atividade  funcional  está  vinculada  e  subordinada  estritamente  ao

princípio da legalidade, ou seja, somente é permitido ao agente ou órgão público praticar

condutas comissivas ou omissivas com lastro na lei em sentido estrito.

Neste sentido, dispõe o art. 37 da Constituição Federal e art. 27 da Constituição

Estadual do Paraná sobre os princípios que conduzem a Administração Pública, com a

finalidade de se evitar o personalismo e a arbitrariedade e, conjuntamente, a corrupção

dos  agentes  e  órgãos  públicos.  In  casu,  verificam-se  ofensas  aos  princípios  da

impessoalidade, legalidade, moralidade e isonomia, especialmente no que diz respeito às
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proporções arbitrárias e, mais do que isso, não regulamentadas da partilha dos custos

de execução das obras públicas entre  o Poder  Público  e  os particulares.  Ou seja,  o

próprio  diploma  tem  insuficiente  densidade  normativa  para  ser  operacionalizado  em

consonância com as Cartas Magnas.

Paralelamente,  por  analogia,  faz-se  referência  aos  princípios  que  regem  as

licitações públicas, nos termos da Lei Federal 8.666/93, em especial o art. 3º, in verbis:

Art. 3o A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da

isonomia,  a  seleção  da  proposta  mais  vantajosa  para  a  administração  e  a

promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada

em  estrita  conformidade  com  os  princípios  básicos  da  legalidade,  da

impessoalidade,  da  moralidade,  da  igualdade,  da  publicidade,  da  probidade

administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo

e  dos  que  lhes  são  correlatos.  (Redação  dada  pela  Lei  nº  12.349,  de  2010)

(Regulamento)  (Regulamento)  (Regulamento) 

Ademais, quanto a esta ausência de regulamentação, o diploma municipal ofende,

destarte, o princípio da proibição de insuficiência (ou de proteção deficiente), cujo teor

estabelece ser de competência do Poder Público a adoção de medidas suficientes para

proteger  determinados direitos,  sendo que neste  caso se  está  diante  da proteção do

direito à igualdade formal entre os munícipes e à segurança jurídica. E, muito embora tal

princípio possua conexão direta com o direito penal, sua aplicabilidade não se restringe a

este  âmbito.  Sendo  assim,  por  estar  intimamente  vinculado  ao  princípio  da

proporcionalidade,  a  proibição  da  proteção  insuficiente  designa  que,  muito  além  da

simples abstenção da violação dos direitos, o Município tem o poder-dever de proteger os

direitos fundamentais de ameaças de terceiros. Por isso, ante a ausência de previsão

acerca desta proteção, visto que, in casu, a municipalidade mantém-se omissa no que diz

respeito  à  sua  participação  no  rateio  de  execução  das  obras  públicas,  eiva-se
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inevitavelmente  a  Lei  Municipal  de  inconstitucionalidade  por  omissão/deficiência

legislativa. 

Isto  posto,  salienta-se  a  importância  deste  princípio  de  proteção deficiente  nas

atividades  legislativas,  como  instrumento  de  realização  dos  direitos  e  garantias

fundamentais. Neste sentido, o jurista Lênio Luiz Streck afirma precisamente que:

Na verdade, a tarefa do Estado é defender a sociedade, a partir da agregação das

três dimensões de direitos – protegendo-a contra os diversos tipos de agressões.

Ou seja,  o agressor não é somente o Estado. O Estado não é único inimigo!

Registre-se,  nesse  sentido,  a  doutrina  da  eficácia  horizontal  dos  direitos

fundamentais ou de sua eficácia perante terceiros, produto de uma constatação

básica e evidente: a de que os direitos fundamentais também são violados por

particulares, e não apenas pelo Estado. No caso do direito penal, é exatamente

essa a relação que se tem: uma pessoa física violando direito fundamental  de

outra.7

Igualmente, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, assevera a

seguinte  consideração acerca do  princípio  da  proibição de  proteção  insuficiente,  cuja

influência primordial é do direito alemão:

[…] os direitos fundamentais não contêm apenas uma proibição de intervenção

[...],  expressando também um postulado de proteção [...].  Haveria, assim, para

utilizar  uma  expressão  de  Canaris,  não  apenas  uma  proibição  do  excesso

(Übermassverbot),  mas também uma proibição de omissão (Untermassverbot).

Nos termos da doutrina e com base na jurisprudência  da Corte  Constitucional

alemã, pode-se estabelecer a seguinte classificação do dever de proteção: [...] (b)

7 STRECK,  Lênio  Luiz.  A  dupla  face  do  princípio  da  proporcionalidade:  da  proibição  de  excesso
(Übermassverbot)  à  proibição  de  proteção  deficiente  (Untermassverbot)  ou  de  como  não  há  blindagem
contra normas penais inconstitucionais. Brasília: Revista Jurídica Virtual, vol. 2, n. 13, junho/1999.
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Dever de segurança [...], que impõe ao Estado o dever de proteger o indivíduo

contra ataques de terceiros mediante adoção de medidas diversas; [...] Discutiu-se

intensamente se haveria um direito subjetivo à observância do dever de proteção

ou,  em outros  termos,  se haveria  um direito  fundamental  à  proteção.  A Corte

Constitucional  acabou  por  reconhecer  esse  direito,  enfatizando  que  a  não

observância  de  um  dever  proteção  corresponde  a  uma  lesão  do  direito

fundamental previsto no art. 2, II, da Lei Fundamental. [...]8

Colaciona-se, ainda, importante julgado da Corte Suprema, de grande relevância e

aplicabilidade  nos  demais  casos  envolvendo  o  princípio  de  proibição  da  proteção

insuficiente:

HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DESMUNICIADA. (A)

TIPICIDADE  DA CONDUTA.  CONTROLE  DE  CONSTITUCIONALIDADE  DAS

LEIS  PENAIS.  MANDATOS  CONSTITUCIONAIS  DE  CRIMINALIZAÇÃO  E

MODELO EXIGENTE DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS

EM  MATÉRIA  PENAL.  CRIMES  DE  PERIGO  ABSTRATO  EM  FACE  DO

PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. LEGITIMIDADE DA CRIMINALIZAÇÃO

DO PORTE DE ARMA DESMUNICIADA. ORDEM DENEGADA. 1. CONTROLE

DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS PENAIS. 1.1. Mandatos constitucionais

de criminalização: A Constituição de 1988 contém significativo elenco de normas

que,  em  princípio,  não  outorgam  direitos,  mas  que,  antes,  determinam  a

criminalização de condutas (CF, art. 5º, XLI, XLII, XLIII, XLIV; art. 7º, X; art. 227, §

4º). Em todas essas é possível identificar um mandato de criminalização expresso,

tendo  em vista  os bens e valores envolvidos.  Os direitos  fundamentais  não

podem  ser  considerados  apenas  proibições  de  intervenção

(Eingriffsverbote),  expressando  também  um  postulado  de  proteção

(Schutzgebote). Pode-se dizer que os direitos fundamentais expressam não

apenas uma proibição do excesso (Übermassverbote), como também podem

8 MENDES, Gilmar Ferreira.  Os Direitos Fundamentais e seus múltiplos significados na ordem constitucional.
Brasília: Revista Jurídica Virtual, vol. 2, n. 13, junho/1999.p25 
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ser traduzidos como proibições de proteção insuficiente ou imperativos de

tutela  (Untermassverbote). Os  mandatos  constitucionais  de  criminalização,

portanto,  impõem  ao  legislador,  para  seu  devido  cumprimento,  o  dever  de

observância do princípio da proporcionalidade como proibição de excesso e como

proibição  de  proteção  insuficiente.  1.2.  Modelo  exigente  de  controle  de

constitucionalidade das leis em matéria penal, baseado em níveis de intensidade:

Podem ser distinguidos 3 (três) níveis ou graus de intensidade do controle de

constitucionalidade  de  leis  penais,  consoante  as  diretrizes  elaboradas  pela

doutrina  e  jurisprudência  constitucional  alemã:  a)  controle  de  evidência

(Evidenzkontrolle);  b)  controle  de  sustentabilidade  ou  justificabilidade

(Vertretbarkeitskontrolle);  c)  controle  material  de  intensidade  (intensivierten

inhaltlichen Kontrolle). O Tribunal deve sempre levar em conta que a Constituição

confere  ao  legislador  amplas  margens  de  ação  para  eleger  os  bens  jurídicos

penais e avaliar as medidas adequadas e necessárias para a efetiva proteção

desses bens. Porém, uma vez que se ateste que as medidas legislativas adotadas

transbordam os limites impostos pela Constituição o que poderá ser  verificado�

com  base  no  princípio  da  proporcionalidade  como  proibição  de  excesso

(Übermassverbot) e como proibição de proteção deficiente (Untermassverbot) ,�

deverá  o  Tribunal  exercer  um  rígido  controle  sobre  a  atividade  legislativa,

declarando  a  inconstitucionalidade  de  leis  penais  transgressoras  de  princípios

constitucionais. [...] 4. ORDEM DENEGADA. (STF - HC: 102087 MG, Relator: Min.

CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 28/02/2012,  Segunda Turma, Data de

Publicação:  DJe-159  DIVULG  13-08-2012  PUBLIC  14-08-2012  EMENT  VOL-

02657-01 PP-00068)

No caso em concreto,  verifica-se que não há na Lei  Municipal  regulamentação

suficiente  no que toca  à  participação percentual  efetiva  do  Município  na  partilha  dos

custos de execução das obras públicas. Esta ausência corrobora o fato de que, muito

embora hipoteticamente se pudesse permitir o rateio de custos entre particular e público,

ainda assim existiria contrariedade normativa da Lei Municipal no que tange à fixação

expressa e indistinta da participação municipal nesta partilha, em ofensa aos princípios da
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legalidade e isonomia. 

Coteja-se  abaixo  jurisprudências  que  corroboram  a  vedação  à  violação  dos

princípios  contidos  no  art.  37  pela  Administração  Pública,  em  sede  de  controle  de

constitucionalidade: 

CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.

CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE MAGÉ. LIMITAÇÕES AO PODER DE

TRIBUTAR.  ISONOMIA.  CAPACIDADE  CONTRIBUTIVA.  CONFISCO.  MULTA.

Arguição de inconstitucionalidade suscitada  pela  C.  5ª  Câmara  Cível  deste  E.

Tribunal  de  Justiça  quanto  à  constitucionalidade  dos  artigos  30,  I,  do  Código

Tributário do Município de Magé, alterado pela Lei nº 1.837/2007, que majorou o

tributo de forma excessiva de um exercício para o seguinte, e 61, I,  que fixou

multa.  A majoração  superior  a  300%  (trezentos  por  cento)  do  imposto  sobre

serviços cobrado dos profissionais autônomos foge à razoabilidade e põe em risco

a continuidade das atividades destes, em afronta aos princípios da igualdade, da

capacidade contributiva e do não confisco, corolários da justiça da tributação. A

jurisprudência  do  E.  Supremo  Tribunal  Federal  consolidou  o  entendimento  no

sentido de reconhecer a natureza confiscatória da multa moratória apenas no caso

de superar o valor do tributo devido, o que não ocorre na espécie. Arguição de

inconstitucionalidade  procedente  em  parte.  (TJ-RJ  -  ARGUICAO  DE

INCONSTITUCIONALIDADE:  00016389820088190029  RJ  0001638-

98.2008.8.19.0029,  Relator:  DES.  HENRIQUE  CARLOS  DE  ANDRADE

FIGUEIRA, Data de Julgamento: 24/02/2014,  OE - SECRETARIA DO TRIBUNAL

PLENO E ORGAO ESPECIAL, Data de Publicação: 31/03/2014 15:13)

DECISÃO: ACORDAM os Desembargadores que compõem o Órgão Especial do

Tribunal de Justiça do Paraná, por unanimidade de votos, em julgar procedente o

incidente  de  inconstitucionalidade,  nos  termos  do  voto  do  relator.  EMENTA:

INCIDENTE  DE  DECLARAÇÃO  DE  INCONSTITUCIONALIDADE  -  LEI
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COMPLEMENTAR  Nº  615/2006  -  NORMA  QUE  AFASTOU  A

OBRIGATORIEDADE DE CUMPRIMENTO DO RECUO FRONTAL EM RELAÇÃO

A UM DETERMINADO IMÓVEL - OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL

DA  IMPESSOALIDADE  (ARTIGO  37,  CAPUT,  DA  CR/88)-

INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL - PROCEDÊNCIA."A lei que beneficia

apenas interesse econômico de determinada pessoa jurídica, em detrimento

da coletividade, importa em violação aos princípios da impessoalidade, da

igualdade  e  da  finalidade  pública,  o  que  implica  no  reconhecimento  da

inconstitucionalidade das Leis Municipais nº 1.231/2.005 e Lei Complementar

131/2.006." (TJPR - Órgão Especial - IDI - 703279-1/01 - Sarandi - Rel.: Des. ª

Rosana Amara Girardi Fachin - Por maioria - J. 16.12.2011 - DJ. 01.03.2012).No

caso,  a  Lei  Complementar  nº  615/2006,  do  Município  de  Maringá,  eximiu

determinado imóvel do cumprimento do recuo frontal, previsto no Anexo II, da Lei

Complementar  nº  331/1999,  tendo  por  justificativa  as  alegações  dadas  pelo

proprietário,  circunstâncias  estas  que  pertinem  exclusivamente  ao  interesse

particular, o que afronta o princípio constitucional da impessoalidade (artigo 37,

caput,  da  CR/88).Incidente  de  Declaração  de  Inconstitucionalidade  julgado

procedente. (TJPR - Órgão Especial - IDI - 882313-0/03 - Região Metropolitana de

Maringá  -  Foro  Central  de  Maringá  -  Rel.:  Rogério  Coelho  -  Unânime  -  -  J.

16.03.2015) (TJ-PR - Argüição de Inconstitucionalidade: 882313003 PR 882313-

0/03 (Acórdão), Relator: Rogério Coelho, Data de Julgamento: 16/03/2015,  Órgão

Especial, Data de Publicação: DJ: 1542 09/04/2015) grifo nosso

DECISÃO: ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial  do

Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, em julgar

procedente  o  presente  incidente  de  declaração  de  inconstitucionalidade,  nos

termos  do  voto  do  Relator.  Restituam-se  os  autos  à  4ª  Câmara  Cível  para

prosseguimento  do  feito.  EMENTA:  INCIDENTE  DE  DECLARAÇÃO  DE

INCONSTITUCIONALIDADE - LEI MUNICIPAL QUE ESTABELECE CRITÉRIOS

DE DESEMPATE EM CONCURSO PÚBLICO - CRITÉRIOS QUE FAVORECEM

CANDIDATOS QUE JÁ PERTENCEM AO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL E O

CANDIDATO MAIS JOVEM COM EXPERIÊNCIA - OFENSA AOS PRINCÍPIOS
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DA ISONOMIA, RAZOABILIDADE, AMPLA CONCORRÊNCIA E PROTEÇÃO AO

IDOSO  -  INCONSTITUCIONALIDADE  MATERIAL  RECONHECIDA.  (TJPR  -

Órgão Especial - IDI - 1036719-8/01 - Mangueirinha - Rel.: Luiz Osorio Moraes

Panza - Unânime - - J. 16.03.2015) (TJ-PR - Arguição de Inconstitucionalidade:

1036719801  PR 1036719-8/01  (Acórdão),  Relator:  Luiz  Osorio  Moraes  Panza,

Data de Julgamento: 16/03/2015,  Órgão Especial, Data de Publicação: DJ: 1539

06/04/2015)

AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE.  CONSTITUCIONAL.

ADMINISTRATIVO. TERCEIRO SETOR. MARCO LEGAL DAS ORGANIZAÇÕES

SOCIAIS.  LEI  Nº  9.637/98  E  NOVA  REDAÇÃO,  CONFERIDA  PELA  LEI  Nº

9.648/98, AO ART. 24, XXIV, DA LEI Nº 8.666/93. MOLDURA CONSTITUCIONAL

DA  INTERVENÇÃO  DO  ESTADO  NO  DOMÍNIO  ECONÔMICO  E  SOCIAL.

SERVIÇOS  PÚBLICOS  SOCIAIS.  SAÚDE  (ART.  199,  CAPUT),  EDUCAÇÃO

(ART. 209, CAPUT),  CULTURA (ART. 215), DESPORTO E LAZER (ART. 217),

CIÊNCIA  E  TECNOLOGIA  (ART.  218)  E  MEIO  AMBIENTE  (ART.  225).

ATIVIDADES  CUJA TITULARIDADE  É  COMPARTILHADA ENTRE  O  PODER

PÚBLICO  E  A  SOCIEDADE.  DISCIPLINA  DE  INSTRUMENTO  DE

COLABORAÇÃO  PÚBLICO-PRIVADA.  INTERVENÇÃO  INDIRETA.  ATIVIDADE

DE  FOMENTO  PÚBLICO.  INEXISTÊNCIA  DE  RENÚNCIA  AOS  DEVERES

ESTATAIS DE AGIR. MARGEM DE CONFORMAÇÃO CONSTITUCIONALMENTE

ATRIBUÍDA  AOS  AGENTES  POLÍTICOS  DEMOCRATICAMENTE  ELEITOS.

PRINCÍPIOS DA CONSENSUALIDADE E DA PARTICIPAÇÃO.  INEXISTÊNCIA

DE  VIOLAÇÃO  AO  ART.  175,  CAPUT,  DA  CONSTITUIÇÃO.  EXTINÇÃO

PONTUAL DE ENTIDADES PÚBLICAS QUE APENAS CONCRETIZA O NOVO

MODELO.  INDIFERENÇA  DO  FATOR  TEMPORAL.  INEXISTÊNCIA  DE

VIOLAÇÃO AO DEVER CONSTITUCIONAL DE LICITAÇÃO (CF, ART. 37, XXI).

PROCEDIMENTO  DE  QUALIFICAÇÃO  QUE  CONFIGURA  HIPÓTESE  DE

CREDENCIAMENTO.  COMPETÊNCIA  DISCRICIONÁRIA  QUE  DEVE  SER

SUBMETIDA  AOS  PRINCÍPIOS  CONSTITUCIONAIS  DA  PUBLICIDADE,

MORALIDADE,  EFICIÊNCIA  E  IMPESSOALIDADE,  À  LUZ  DE  CRITÉRIOS
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OBJETIVOS  (CF,  ART.  37,  CAPUT).  INEXISTÊNCIA  DE  PERMISSIVO  À

ARBITRARIEDADE.  CONTRATO  DE  GESTÃO.  NATUREZA DE  CONVÊNIO.

CELEBRAÇÃO  NECESSARIAMENTE  SUBMETIDA  A  PROCEDIMENTO

OBJETIVO  E  IMPESSOAL. CONSTITUCIONALIDADE  DA  DISPENSA  DE

LICITAÇÃO INSTITUÍDA PELA NOVA REDAÇÃO DO ART. 24, XXIV, DA LEI DE

LICITAÇÕES  E  PELO  ART.  12,  §3º,  DA  LEI  Nº  9.637/98.  FUNÇÃO

REGULATÓRIA  DA  LICITAÇÃO.  OBSERVÂNCIA  DOS  PRINCÍPIOS  DA

IMPESSOALIDADE,  DA PUBLICIDADE,  DA EFICIÊNCIA  E  DA MOTIVAÇÃO.

IMPOSSIBILIDADE  DE  EXIGÊNCIA  DE  LICITAÇÃO  PARA  OS  CONTRATOS

CELEBRADOS  PELAS  ORGANIZAÇÕES  SOCIAIS  COM  TERCEIROS.

OBSERVÂNCIA  DO  NÚCLEO  ESSENCIAL  DOS  PRINCÍPIOS  DA

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (CF, ART. 37, CAPUT). REGULAMENTO PRÓPRIO

PARA  CONTRATAÇÕES.  INEXISTÊNCIA  DE  DEVER  DE  REALIZAÇÃO  DE

CONCURSO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPREGADOS. INCIDÊNCIA

DO  PRINCÍPIO  CONSTITUCIONAL  DA  IMPESSOALIDADE,  ATRAVÉS  DE

PROCEDIMENTO  OBJETIVO.  [...]  AÇÃO  DIRETA JULGADA PARCIALMENTE

PROCEDENTE  PARA  CONFERIR  INTERPRETAÇÃO  CONFORME  AOS

DIPLOMAS IMPUGNADOS. [...] 11. A previsão de competência discricionária no

art. 2º, II, da Lei nº 9.637/98 no que pertine à qualificação tem de ser interpretada

sob  o  influxo  da  principiologia  constitucional,  em  especial  dos  princípios  da

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (CF, art. 37, caput). É de se

ter  por  vedada,  assim,  qualquer  forma  de  arbitrariedade,  de  modo  que  o

indeferimento do requerimento de qualificação, além de pautado pela publicidade,

transparência  e  motivação,  deve  observar  critérios  objetivos  fixados  em  ato

regulamentar expedido em obediência ao art. 20 da Lei nº 9.637/98, concretizando

de forma homogênea as diretrizes contidas nos inc. I a III do dispositivo. 12. A

figura do contrato de gestão configura hipótese de convênio, por consubstanciar a

conjugação de esforços com plena harmonia entre as posições subjetivas, que

buscam  um  negócio  verdadeiramente  associativo,  e  não  comutativo,  para  o

atingimento de um objetivo comum aos interessados: a realização de serviços de

saúde, educação, cultura, desporto e lazer, meio ambiente e ciência e tecnologia,

razão pela qual se encontram fora do âmbito de incidência do art. 37, XXI, da CF.

13. Diante, porém, de um cenário de escassez de bens, recursos e servidores
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públicos, no qual o contrato de gestão firmado com uma entidade privada termina

por  excluir,  por  consequência,  a  mesma  pretensão  veiculada  pelos  demais

particulares em idêntica situação, todos almejando a posição subjetiva de parceiro

privado,  impõe-se  que  o  Poder  Público  conduza  a  celebração  do  contrato  de

gestão por um procedimento público impessoal e pautado por critérios objetivos,

por força da incidência direta dos princípios constitucionais da impessoalidade, da

publicidade e da eficiência na Administração Pública (CF, art. 37, caput). [...] 20.

Ação  direta  de  inconstitucionalidade  cujo  pedido  é  julgado  parcialmente

procedente, para conferir interpretação conforme à Constituição à Lei nº 9.637/98

e ao art. 24, XXIV, da Lei nº 8666/93, incluído pela Lei nº 9.648/98, para que: (i) o

procedimento  de  qualificação  seja  conduzido  de  forma  pública,  objetiva  e

impessoal, com observância dos princípios do caput do art. 37 da CF, e de acordo

com parâmetros fixados em abstrato segundo o que prega o art.  20 da Lei nº

9.637/98; (ii) a celebração do contrato de gestão seja conduzida de forma pública,

objetiva e impessoal, com observância dos princípios do caput do art. 37 da CF;

(iii) as hipóteses de dispensa de licitação para contratações (Lei nº 8.666/93, art.

24, XXIV) e outorga de permissão de uso de bem público (Lei nº 9.637/98, art. 12,

§3º) sejam conduzidas de forma pública, objetiva e impessoal, com observância

dos princípios do caput do art. 37 da CF; (iv) os contratos a serem celebrados pela

Organização Social com terceiros, com recursos públicos, sejam conduzidos de

forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do caput do

art.  37  da  CF,  e  nos  termos  do  regulamento  próprio  a  ser  editado  por  cada

entidade; (v) a seleção de pessoal pelas Organizações Sociais seja conduzida de

forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do caput do

art.  37  da  CF,  e  nos  termos  do  regulamento  próprio  a  ser  editado  por  cada

entidade; e (vi) para afastar qualquer interpretação que restrinja o controle, pelo

Ministério  Público  e  pelo  TCU,  da  aplicação  de  verbas  públicas.  (ADI  1923,

Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. LUIZ FUX, Tribunal

Pleno, julgado em 16/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-254 DIVULG 16-

12-2015 PUBLIC 17-12-2015) 

É irretorquível que a observância aos princípios constitucionais que regem os atos
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da administração pública  é  fator  de  grande  relevância,  e  sua ausência  na  legislação

municipal  em comento,  associada às lacunas relativas aos requisitos mínimos para a

cobrança  devida  pelo  Município  da  contribuição  de  melhoria  certificam  a

inconstitucionalidade  da  Lei  Municipal  14.527/2014  de  Curitiba,  impondo  o  dever

ministerial de agir no sentido de extirpá-la do ordenamento jurídico pátrio.

É a consulta.

Curitiba, 10 de junho de 2016.
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