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EMENTA: LEIS MUNICIPAIS. ALTERAÇÕES PONTUAIS E CASUÍSTICAS DE 

NORMAS DE PARCELAMENTO E OCUPAÇÃO DO SOLO (ZONEAMENTO). 

INICIATIVA, EM SUA MAIORIA, PARLAMENTAR – INOBSERVÂNCIA AO 

DEVIDO PROCESSO LEGAL PARTICIPATIVO E VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO 

DOS PODERES. MATÉRIA URBANÍSTICA DE COMPETÊNCIA DO PODER 

EXECUTIVO MUNICIPAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DEMOCRACIA 

PARTICIPATIVA NA CONDUÇÃO DA POLÍTICA URBANA (ARTIGO 151, II, 

DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ). VÍCIOS FORMAIS. 

AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE E DA IGUALDADE 

PREVISTOS NOS ARTIGOS 1º, INC. III E 27 DA CONSTITUIÇÃO DO 

ESTADO DO PARANÁ, BEM COMO À UNICIDADE E À RESERVA DE 

CONTEÚDO DO PLANO DIRETOR. AUSÊNCIA DE PRÉVIO ESTUDO 

TÉCNICO VOLTADO PARA O PLANEJAMENTO URBANO COERENTE E 

ADEQUADO AO INTERESSE PÚBLICO LOCAL. VÍCIOS MATERIAIS. 

INCONSTITUCIONALIDADES FACE A VIOLAÇÃO DE VÁRIOS 

DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ.  

 

1. Relatório 

 

Trata-se de solicitação de consulta proveniente do Gabinete da 

Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos do Ministério Público do 

Paraná, conforme decisão de fls. xxxx, para manifestação deste CAOP-Habitação e 

Urbanismo sobre a matéria contida no Protocolo MPPR xxxx/xxxx, em especial as cópias 



do Inquérito Civil nº MPPR xxxx.xx.xxxxxx-x da Promotoria de Justiça da Comarca de ..., 

instaurado para apurar a validade jurídica da alteração do zoneamento de uso e 

ocupação do solo na área urbana de ..., promovida através de várias leis municipais, em 

sua maioria de iniciativa da Câmara de Vereadores, que culminaram na concessão de 

alvarás de construção de prédios e empreendimentos nos locais beneficiados por essas 

modificações legislativas. Tais cópias foram encaminhadas à Procuradoria-Geral de 

Justiça do Ministério Público do Estado do Paraná para análise do cabimento da 

propositura de Ação Direta de Inconstitucionalidade perante o Egrégio Tribunal de 

Justiça do Paraná.   

Dentre o material a ser examinado destacam-se as cópias da Lei Municipal n° 

6.329/1999 (Lei de Zoneamento), da Lei Municipal nº 8.663/20026 (Plano Diretor), da 

Lei Municipal nº 10.731/2011, as legislações municipais que mudaram os parâmetros de 

zoneamento da cidade de ... listadas na fl. xxx, bem como a Recomendação 

Administrativa exarada pela Promotoria de Justiça de ... e a decisão proferida nos autos 

da Ação Popular nº 0019462-11.2013.8.16.0019.  

 

2. Considerações do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de 

Proteção ao Meio Ambiente e de Habitação e Urbanismo 

 

Do presente encadernado colhe-se que, desde o ano de 2011, a legislação afeta 

às questões urbanísticas da cidade de ..., mais precisamente, envolvendo os critérios de 

uso e ocupação do solo de áreas urbanas desta urbe, tem sido objeto de alterações 

significativas, mediante iniciativa parlamentar (fl. xxx):  

Lei nº 10.731/2011 Lei nº 10.736/2011 Lei nº 10.757/2011 

Lei nº 10.770/2011 Lei nº 10.780/2011 Lei nº 10.781/2011 

Lei nº 10.889/2011 Lei nº 11.001/2011 Lei nº 11.006/2012 

Lei nº 11.059/2012 Lei nº 11.076/2012 Lei nº 11.050/2012 

Lei nº 11.019/2012 Lei nº 11.026/2012 Lei nº 11.071/2012 

Lei nº 11.020/2012 Lei nº 11.067/2012 Lei nº 11.155/2012 



Lei nº 11.145/2012 Lei nº 11.081/2012 Lei nº 11.298/2013 

Lei nº 11.289/2013 Lei nº 11.322/2013 Lei nº 11.370/2013 

Lei nº 11.374/2013 Lei nº 11.376/2013 Lei nº 11.377/2013 

Lei nº 11.444/2013 Lei nº 11.445/2013 Lei nº 11.481/2013 

Lei nº 11.238/2013 Lei nº 11.239/2013 Lei nº 11.338/2013 

Lei nº 11.348/2013 Lei nº 11.418/2013 Lei nº 11.431/2013 

Lei nº 11.477/2013 Lei nº 11.416/2013 Lei nº 11.288/2013 

Lei nº 11.375/2013 Lei nº 11.213/2013 Lei nº 11.653/2014 

Lei nº 12.139/2015   

 

Ocorre que tais legislações municipais estão eivadas de vício de 

inconstitucionalidade formal e material, pois ofendem ao princípio da separação dos 

poderes, visto que a iniciativa legislativa, em virtude da matéria ser de competência 

exclusiva do Poder Executivo (artigos 4º, 7º, 150 e 151, I e II, e 152 da Constituição do 

Estado do Paraná), ofendem o princípio da participação da sociedade no planejamento 

urbano (art. 151, II da Constituição do Estado do Paraná) e ofendem ao princípio da 

isonomia, moralidade e da impessoalidade por veicularem alterações pontuais e 

casuísticas nas regras de uso e ocupação do solo urbano aptas a comprometer a 

qualidade de vida, o desenvolvimento e a justiça social urbana (artigo 1º, caput, I, III, V, 

VII e IX e artigo 27 da Constituição Estadual).   

 Não obstante as Leis nº 11.694/2014 e nº 11.801/2014 terem sido propostas 

pelo Prefeito Municipal de ..., isto é, sem vício de iniciativa, ainda assim são 

inconstitucionais pela não observância do devido processo legal substancial garantidor 

do princípio constitucional da participação da sociedade na condução da política urbana 

e pela ofensa à isonomia, moralidade e justiça social por veicular alteração casuística 

das regras urbanísticas de limitação do uso da propriedade urbana, configurando 

tratamento privilegiado e sem justificativa.  

As demais leis, além das máculas materiais, também são formalmente 

inconstitucionais por vício de iniciativa (usurpação pelo Legislativo de competência 

privativa do Poder Executivo) e por não observar procedimento (devido processo legal) 



em que se oportunizasse a análise técnica das alterações propostas e de sua 

compatibilidade com o macroplanejamento urbano (consistência técnica), bem como a 

participação popular (democracia direta) por meio de audiências públicas e oitiva de 

associações representativas.  

Sobre esse particular aspecto, e levando em conta que a regra do artigo 151, II, 

da Constituição do Estado do Paraná, traz a mesma norma do artigo 29, XII, da 

Constituição da República do Brasil, pertinente é a invocação da lição de Ruy de Jesus 

Marçal Carneiro. Organização da Cidade, Max Limonad, 1998, pág. 111:  

 

“Não é demais que se repita: o art. 29, XII, da Constituição Federal deixa 

claro que o citado trabalho não mais deve existir como vontade de um 

homem só ou de uma equipe de técnicos que obedeça a vontade 

discricionária daquele.  

Hoje em dia, a “cooperação das associações representativas no 

planejamento municipal” é uma vinculação imposta pelo texto 

constitucional.  

 

É mister transcrever o pensamento de Toshio Mukai, que cuida desta matéria e 

é enfático ao demonstrar a obrigatoriedade de que a comunidade participe de tão 

importante evento, como é o “planejamento municipal”, base de toda “Política 

Urbana”:  

 

Em tal planejamento, por estar incluído, como uma de suas partes 

vitais, o plano diretor deve ter, como já dito, a “cooperação das 

associações representativas no planejamento municipal” sob pena de, 

não o fazendo, trazer eivas de inconstitucionalidade àquilo que seja 

aprovado com a ausência de sua participação.  



  

Assevera ele (Toshio Mukai):  

“Quanto ao Município, o art. 29 prevê que os mesmos organizar-se-ão 

segundo Leis Orgânicas próprias, ou seja, segundo suas Constituições 

Municipais. O artigo referido arrola dentre as matérias que 

necessariamente deverão constar da Lei Orgânica Municipal, o 

disciplinamento da cooperação das associações representativas no 

planejamento municipal (inc. XII), o que obriga que o plano diretor não 

possa mais ser elaborado, como sempre ocorreu neste País, sem a 

participação da comunidade. (Toshio Mukai. Plano Diretor nas 

Constituições Federal e Estaduais e nas Leis Orgânicas Municipais, in 

Revista de Direito Público n. 94/152-153).  

 

Na mesma linha é o escólio de José Afonso da Silva. Inovações Municipais na 

Constituição de 1988 – em homenagem a Hely Lopes Meirelles, Revista dos Tribunais n. 

669/12-13:  

 

“Quer dizer, então, que se a Constituição exige a participação popular 

no planejamento significa participação em todas essas fases do 

processo. É uma concepção que retira do planejamento urbanístico a 

conotação técnico-burocrática que o informava no sistema anterior”.   

 

As menções das lições doutrinárias a plano diretor são aplicáveis ao caso em 

tela em que se discute alterações no zoneamento que, materialmente, é conteúdo do 

plano direito e sujeita-se ao mesmo regime jurídico para ser elaborado ou alterado.  



Pelo princípio da reserva do plano diretor, este contém o zoneamento e já 

estabelece por meio de índices urbanísticos o alcance do direito de construir de cada 

terreno.  

Didaticamente, é explicado em publicação Planejamento Urbano da 

ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE ADMINISTRADORES MUNICIPAIS:  

  

“Zoneamento é a divisão de uma comunidade em zonas para o fim de 

regular o uso da terra e dos edifícios, a altura e o gabarito das 

construções, a proporção que estas podem ocupar e a densidade da 

população”.  

Em geral “uma postura de zoneamento compõe-se de duas partes: 1ª) 

um ou vários mapas mostrando as diferentes zonas nas quais é dividida 

a área total da comunidade e; 2º um texto escrito estabelecendo as 

regras aplicáveis a cada uma das diferentes zonas e contendo 

informações gerais sobre o regulamento. Assim, o zoneamento é o 

instrumento para realizar a parte do Plano Diretor Geral da cidade, que 

se refere principalmente ao uso e desenvolvimento de terras de 

propriedade particular...” daí porque “o mapa de zoneamento e o 

regulamento são, assim, partes do plano-diretor”.  

 

Na mesma linha, e com arrimo em mais profundos fundamentos,  ensina o 

Professor Doutor Victor Carvalho Pinto que o Pacto Fundamental da República do Brasil 

(Constituição de 1988) acolheu a doutrina da conformação do direito de propriedade 

urbana pelo conteúdo do plano urbanístico (§ 1º do artigo 182 da Constituição Federal).  

 Ao vincular o cumprimento da função social da propriedade urbana ao 

atendimento das exigências previstas no plano diretor, o Direito Urbanístico brasileiro, 

por força de norma constitucional (§ 2º do artigo 182), adotou o modelo de plano 



diretor de conteúdo urbanístico, autoaplicável e diretamente oponível aos proprietários 

de imóveis urbanos, sejam eles particulares ou entidades públicas.  

 Na medida em que, pelo princípio da reserva do plano diretor, este contém o 

zoneamento e já estabelece por meio de índices urbanísticos o alcance do direito de 

construir de cada terreno  

A Constituição do Brasil, ao adotar, no § 2º do artigo 182, o modelo segundo o 

qual o conteúdo concreto do direito de propriedade urbana (notadamente o alcance do 

direito de construir de cada terreno urbano) é conformado pelo plano diretor, acolhe o 

modelo de plano diretor autoaplicável, e, por isso, com conteúdo operativo para o 

desempenho de sua função de ordenação do território. 

Do mesmo modo, a Magna Carta, ao determinar, no inciso VIII, do artigo 30, que 

os Municípios promovam o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento 

e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, exige que o plano 

diretor contenha não apenas diretrizes programáticas, mas sim, desde já, a definição do 

perímetro urbano e das zonas de expansão urbana e, notadamente, os índices 

urbanísticos aplicáveis a cada terreno urbano, como área mínima e máxima de cada 

lote, taxas de ocupação, coeficientes mínimos e máximos de aproveitamento, recuos 

frontais, laterais e de fundos das edificações, usos permitidos (residência, comércio, 

indústria, serviços, e de quais tipos), etc. 

A Constituição do Estado do Paraná, em seu artigo 152, segue essa mesma 

orientação, isto é, adota o princípio da reserva do plano diretor, ao prever que este 

relevante instrumento da política urbana deve contemplar: a) as normas relativas ao 

desenvolvimento urbano; b) políticas de orientação da formulação de planos setoriais; 

c) critérios de parcelamento, uso e ocupação do solo e zoneamento, prevendo áreas 

destinadas a moradias populares, com garantia de acesso aos locais de trabalho, serviço 

e lazer; d) proteção ambiental; e) ordenação de uso, atividades e funções de interesse 

social. 



Enfim, as regras de zoneamento e seus índices urbanísticos relativos a áreas 

mínimas e máximas de lote, taxa de ocupação e os coeficientes básicos, mínimos e 

máximos de aproveitamento, faixas não edificáveis e recuos frontais, laterais e de 

fundo para as edificações, no regime constitucional vigente (seja por força da 

Constituição Federal, seja por força da Constituição do Estado do Paraná) são regras 

substancialmente privativas do plano diretor e sujeitas ao mesmo regime jurídico 

constitucional.    

Com efeito, os diferentes instrumentos jurídicos de ordenação territorial que 

estabeleçam usos e índices urbanísticos aplicáveis a cada terreno urbano foram 

recepcionados pela ordem jurídica brasileira instituída em 05 de outubro de 1988 como 

planos diretores em sentido material, mesmo que apresentem denominações diversas 

como “leis de zoneamento” ou “leis de uso e ocupação do solo”.  

Esse entendimento sendo consolidado doutrinária e jurisprudencialmente. A 

título exemplificativo, ressalte-se que o órgão especial do Tribunal de Justiça de São 

Paulo firmou, diante de lei específica delimitadora de Zonas Especiais de Interesse 

Social, decisão sobre a existência de Plano Diretor em sentido material, ainda que 

formalmente nomeado de maneira:  

 

“Nestes termos, considerando, conforme se colhe dos autos, que não 

existe, formalmente, na atualidade, no Município de São Sebastião lei 

constitutiva do plano diretor, mas materialmente, constituindo a Lei 

Complementar n° 81/2007, em parte, lei dessa natureza, e mesmo que, 

dispondo referido diploma a respeito de normas sobre zoneamento, uso 

e ocupação do solo, haveriam as entidades comunitárias de participar 

do estudo para a elaboração do projeto que nela se converteu.” 

(Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Ação Direta de 



Inconstitucionalidade n° 147.807.0/6. Relator Walter de Almeida 

Guilherme,11 de março de 2009). 

 

Sendo assim, legítimo falar-se em princípio constitucional da reserva do plano 

diretor segundo o qual determinadas matérias estão reservadas para serem veiculadas 

tão somente no plano diretor, isto é, não podem ser veiculadas por lei ordinária, nem 

por outro tipo de instrumento jurídico senão pelo plano diretor. É que o plano diretor, 

principal plano urbanístico, instrumento de ordenação territorial urbana de natureza 

jurídica peculiar, cuja elaboração sujeita-se a um procedimento especial, diverso do 

procedimento de elaboração das leis urbanísticas. O procedimento de construção de um 

plano diretor não é o procedimento legislativo ordinário, mas sim o procedimento de 

planejamento urbano participativo (mistura institutos da democracia representativa 

com institutos de democracia participativa como consultas e audiências públicas entre 

outros mecanismos). 

Determina o princípio da reserva do plano urbanístico que medida que possa vir 

a afetar a transformação do território urbano conste do principal plano urbanístico da 

cidade como condição para que possa ser executada validamente. Colocando em outros 

termos: trata-se de princípio que condiciona a validade de toda intervenção no espaço 

urbano à sua prévia inclusão no plano diretor. 

O princípio da reserva do plano diretor garante institucionalmente que as 

diversas demandas setoriais sejam coordenadas pelo órgão de planejamento 

responsável pela confecção do plano diretor. Ou seja, a função de coordenação é 

assegurada pelo princípio da reserva do plano diretor. 

Tal princípio também exige que todas as ações que possam impactar o ambiente 

urbano sejam decididas somente após cuidadosa ponderação das alternativas e 

avaliação de seus efeitos/impactos. Com efeito, proíbe, sob pena de nulidade, ações 



desconexas, não planejadas, que interfiram na produção ou transformação do espaço 

urbano, sejam elas obras públicas, loteamentos, edificações. 

Outra dimensão da eficácia do princípio da reserva do plano diretor é impedir 

que o mesmo seja excepcionado, casuisticamente, por alterações legislativas pontuais, 

como caracterizam as alterações por lei posterior à lei de aprovação do plano diretor 

dos índices urbanísticos nele estabelecidos, especialmente os coeficientes de 

aproveitamento ou dos usos permitidos para determinados terrenos. 

O princípio da reserva do plano diretor, neste particular aspecto, impede que o 

plano diretor seja usado como uma “cortina de fumaça” para alijar a participação 

popular e o controle social de decisões que concretizam a ordenação do território 

urbano, pela via de edição de leis casuísticas alterando zoneamento e/ou os índices 

urbanísticos e os usos permitidos para terrenos urbanos que acabam gerando 

tratamento privilegiado para alguns setores da sociedade, notadamente atores 

econômicos do ramo imobiliário. 

Como o procedimento de elaboração de uma lei é diferente daquele previsto 

para a elaboração do plano diretor, com tais expedientes de alterações legislativas ao 

arrepio do princípio da reserva do plano diretor, burla-se também a garantia do 

planejamento urbano participativo, expressão do direito difuso à gestão democrática 

das cidades. Em recente julgado, o Judiciário paulista retomou a questão da participação 

popular na produção legiferante urbanística: 

 

A população não é mera legitimadora. É contribuinte para o plano, e 

isso deve ser revigorado. O conhecimento gratuito que resta existente 

em cidadãos ávidos por participar, ou, se não ávidos, que poderiam 

assim estar quando tocados pelas campanhas de conscientização, deve 

ser levado em importância em nossa sociedade, afinal, este contexto faz 

parte do nosso texto jurídico. Nesse sentido, note-se que a aspiração 



jurídica quando do nascimento do Estatuto da Cidade era justamente a 

de que a população teria, de fato, uma participação ativa na elaboração 

dos futuros planos e revisões. (5ª Vara da Fazenda Pública do Foro 

Central da Comarca de São Paulo. Ação Civil Pública n. 053.08.111161-0. 

Juiz: Marcos de Lima Porta, 29 de julho de 2010). 

 

De suma importância o princípio da reserva do plano diretor, eis que o 

planejamento urbanístico não teria eficácia, nem efetividade, ao se admitir intervenções 

não planejadas ou alterações legislativas pontuais, fragmentadas, casuísticas, 

excepcionando o plano de ordenamento territorial urbano. 

Sem o princípio da reserva do plano diretor, esse instrumento não passaria de 

uma ilusão, de um simulacro de gestão democrática das cidades e de planejamento 

urbano participativo. 

O mesmo se diga das teses que advogam um modelo de plano diretor despido 

de eficácia vinculativa e autoaplicável, contendo apenas diretrizes genéricas e 

meramente programáticas. 

Ora, se planejamento urbanístico não teria eficácia, nem efetividade, ao se 

admitir intervenções não planejadas ou alterações legislativas pontuais, fragmentadas, 

casuísticas, excepcionando o plano de ordenamento territorial urbano, logo, nesses 

casos, o Ministério Público tem legitimidade e atribuição constitucional de proteger a 

ordem urbanística e para defender o regime democrático (mecanismos de participação 

na formulação da política urbana), inclusive valendo-se do controle jurisdicional de 

constitucionalidade das leis e atos normativos, importante via de proteção de direitos 

difusos, socialmente relevantes, fundamentais e indisponíveis. 

Além de formalmente inconstitucionais, as leis em apreciação são 

materialmente inconstitucionais em vários aspectos. Primeiramente, porque violam os 

princípios da igualdade e impessoalidade previstos nos artigos 1º, inciso III e 27 da 



Constituição do Estado do Paraná, ao evidenciar a prática de favorecimento particular, 

em sua maioria empresas do ramo imobiliário, em prejuízos do interesse público.  

Também são materialmente inconstitucionais porque ofende os princípios da 

integralidade, unidade e reserva de conteúdo do Plano Diretor em sentido material, 

albergado pelo do artigo 152, § 1º, inciso III, da Constituição do Estado do Paraná.  

Além disso, verifica-se o descumprimento do artigo 17, inciso VIII, da 

Constituição do Estado do Paraná, que estabelece ser atribuição do Município a 

promoção do ordenamento territorial mediante planejamento e estudos técnicos 

prévios acerca dos possíveis impactos nocivos face a alteração das regras de uso e 

ocupação do solo urbano.   

Passa-se à análise pormenorizada de cada uma das vertentes supra.  

 

 

2.1. Focando nas inconstitucionalidades formais 

 

As leis impugnadas dispuseram sobre os parâmetros de zoneamento de uso e 

ocupação do solo de áreas urbanas do Município de ..., de autoria dos Vereadores 

(exceto as Leis nº 11.694/2014 e nº 11.801/2014, propostas pelo Prefeito Municipal), 

sendo, justamente nesse ponto que reside a inconstitucionalidade formal das normas 

supracitadas. 

Data maxima venia, é que se discorda do posicionamento esposado pelo culto 

..., integrante ..., o qual defende ser competência concorrente do Poder Executivo e 

Legislativo a iniciativa de lei em matéria de zoneamento urbano.  

Pois bem. 

É cediço que a matéria urbanística decorre da atribuição do Poder Executivo 

Municipal, ao fundamento de que política de desenvolvimento urbano é melhor 

executada pelo ente federativo que administra a estrutura local.  



Inclusive, essa é a leitura que se extrai dos artigos 150 a 152, da Constituição do 

Estado do Paraná: 

 

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. 
Art. 151. A política de desenvolvimento urbano visa assegurar, dentre 
outros objetivos: 
I - a urbanização e a regularização de loteamentos de áreas urbanas; 
II - a cooperação das associações representativas no planejamento 
urbano municipal; 
Art. 152. O plano diretor, instrumento básico da política de 
desenvolvimento econômico e social e de expansão urbana, aprovado 
pela Câmara Municipal, é obrigatório para as cidades com mais de vinte 
mil habitantes, expressando as exigências de ordenação da cidade e 
explicitando os critérios para que se cumpra a função social da 
propriedade urbana. 
 

Desse modo, ao Poder Legislativo é vedada a edição de leis dispondo sobre o 

planejamento, direção, organização e execução de atos de governo, para evitar a 

invasão de competência do Poder Executivo, em flagrante desrespeito ao princípio da 

separação dos poderes. 

Hely Lopes Meirelles (Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros,  p. 441), com 

propriedade explica que a administração da cidade constitui matéria eminentemente 

administrativa, razão pela qual é de competência privativa do Poder Executivo: 

 

(...) Daí não ser permitido à Câmara intervir direta e concretamente nas 
atividades reservadas ao Executivo, que pedem provisões 
administrativas especiais manifestadas em ordens, proibições, 
concessões, permissões, nomeações, pagamentos, recebimentos, 
entendimentos verbais ou escritos com os interessados, contratos, 
realizações materiais da Administração e tudo o mais que se traduzir em 
atos ou medidas de execução governamental". 



 

A Constituição do Estado do Paraná (artigo 4º e 7º), seguindo o modelo de 

separação de poderes/funções previstos na Magna Carta (artigo 2º), também atribui ao 

Poder Executivo a iniciativa das leis que disciplinam o uso e ocupação do solo urbano.  

No caso, as referidas leis violam esse pacto, o qual alberga o princípio de que o 

planejamento urbano e a ordenação do uso e ocupação do solo é atribuição 

constitucional privativa do Poder Executivo, não se admitindo, portanto, que a 

competência de alterar as leis de zoneamento de uma cidade seja usurpada por 

parlamentares.   

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou nesse sentido, ao ressaltar que o 

Poder Legislativo Municipal é incompetente para tratar de matéria urbanística 

consistente na alteração do zoneamento da cidade. Confira-se: 

 

(…) AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Lei nº s. 11.764/2003, 
11.878/2004 e 12.162/2004, do Município de Campinas – Legislações, 
de iniciativa parlamentar, que alteraram regras de zoneamento em 
determinadas áreas da cidade - Impossibilidade - Planejamento 
urbano - Uso e ocupação do solo - Inobservância de disposições 
constitucionais - Ausente participação da comunidade, bem como 
prévio estudo técnico que indicasse os benefícios e eventuais prejuízos 
com a aplicação da medida - Necessidade manifesta em matéria de uso 
do espaço urbano, independentemente de compatibilidade com plano 
diretor - Respeito ao pacto federativo com a obediência a essas 
exigências - Ofensa ao princípio da impessoabilidade - Afronta, 
outrossim, ao princípio da separação dos Poderes - Matéria de cunho 
eminentemente administrativo – Leis dispuseram sobre situações 
concretas, concernentes à organização administrativa - Ação direta 
julgada procedente, para declarar a inconstitucionalidade das normas. 
(Agravo de Instrumento nº 1.382.616 - SP 2011/0008355-5. Relator: 
Ministro Benedito Gonçalves, grifo nosso). 
 

Nesse diapasão, é remansosa a jurisprudência dos Tribunais Estaduais:  

 



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI MUNICIPAL, QUE 
ALTERA LEGISLAÇÃO SOBRE ZONEAMENTO, USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 
URBANO DO MUNICÍPIO DE PINHAIS - EDIÇÃO E PROMULGAÇÃO PELA 
CÂMARA MUNICIPAL, SEM INICIATIVA DO EXECUTIVO MUNICIPAL - 
INVASÃO DA COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO PODER EXECUTIVO 
MUNICIPAL - CONFRONTO COM DISPOSITIVOS DA CARTA ESTADUAL - 
INCONSTITUCIONALIDADE MANIFESTA - PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. Lei 
Municipal abordando matéria que diz respeito a iniciativa exclusiva do 
Poder Executivo Municipal, editada e promulgada pelo Poder Legislativo 
Municipal, confronta com dispositivos da Carta Estadual (arts. 4º, 7º, 
150, 151 e 152), interferindo na essência da atividade administrativa do 
Poder Executivo, motivo pelo qual impõe-se a declaração de 
inconstitucionalidade da mesma. (TJPR. 157892-3 Ação Direta de 
Inconstitucionalidade, Des. MÁRIO RAU - Relator Substituto. 
Julgamento: 15/04/2005. Publicado em 29/04/2005). 

 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR DE 
INICIATIVA DE VEREADOR, DISPONDO SOBRE O USO E OCUPAÇÃO DO 
SOLO – INADMISSIBILIDADE – INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO 
EXECUTIVO MUNICIPAL – OCORRÊNCIA DE REDIRECIONAMENTO DO 
USO DO SOLO EM APENAS UMA RUA – INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA 
IMPESSOALIDADE – INEXISTÊNCIA, AINDA, DE ESTUDOS PERTINENTES E 
CONSULTA À COMUNIDADE LOCAL – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA 
SEPARAÇÃO DE PODERES E DA INICIATIVA RESERVADA DE LEI AO 
PREFEITO MUNICIPAL, AFRONTANDO OS ARTIGOS 5º, 111, 144, 180, I, 
II, V E 181, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO – REPRESENTAÇÃO JULGADA 
PROCEDENTE (Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 125.642-0/01, 
Voto nº 11.045, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Requerente: 
Prefeito do Município de Ribeirão Preto. Requerido: Câmara Municipal 
de Ribeirão Preto).  

 

DIREITO URBANÍSTICO. ZONEAMENTO. ALTERAÇÃO. COMPETÊNCIA 
MUNICIPAL. 1. COMPETE AO PODER PÚBLICO MUNICIPAL EXECUTAR A 
POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO PARA GARANTIR O BEM-
ESTAR DA POPULAÇÃO. ARTIGO 182 DA CONSTITUIÇÃO DE REPÚBLICA 
(...) (TJRS. APELAÇÃO CÍVEL N. 70038311718. 22ª CÂMARA CÍVEL. REL.: 
DES. MARIA ISABEL DE AZEVEDO SOUZA. JULGAMENTO: 14 DE 
OUTUBRO DE 2010).  
 



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL. INICIATIVA 
PARLAMENTAR. CONSTRUÇÃO E O FUNCIONAMENTO DE POSTOS DE 
ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. INTERVENÇÃO 
NA AUTONOMIA ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO. 
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. A iniciativa parlamentar e 
promulgação da Lei nº 1.938/02, do Município de Ipatinga, que dispõe, 
principalmente, sobre a construção e o funcionamento de Postos de 
Abastecimento de Combustíveis e Lubrificantes implicaram subtração 
de competência do Poder Executivo, revelando interferência direta na 
autonomia administrativa, afetando a independência e a harmonia 
entre Poderes, violando, enfim, as normas contidas nos artigos 6º, 
'caput', 90, XIV, e 173, todos da Constituição do Estado de Minas Gerais. 
(MINAS GERAIS. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. ADI n.º 
1.0000.10.023427-7/000. rel. Des. Armando Freire. J. 08.08.2012, DJ 
31.08.2012). 

 

Destarte, a conclusão não é outra senão pela inconstitucionalidade formal das 

leis de iniciativa parlamentar por violação ao regime de separação e independência dos 

poderes (artigos 4º, 7º, 150 e 151, I e II, e 152, Constituição do Estado do Paraná).  

Por sua vez, a inconstitucionalidade formal se revela, igualmente, pela ofensa ao 

devido processo legal na modificação do zoneamento, haja vista que é imprescindível a 

participação da comunidade e a cooperação das associações representativas no 

processo de elaboração de tais normas, devendo ocorrer audiências públicas, com 

ampla publicidade dos atos, para discussão dos pontos polêmicos do respectivo projeto 

de lei que visa estabelecer ou alterar o ordenamento urbanístico municipal. 

A cláusula do substantive due process of law para alteração das regras do 

zoneamento urbano, exige abertura democrática participativa direta na tomada de 

decisão pública, sendo acolhida pela Constituição do Estado do Paraná, ex vi do seu 

artigo 151, inciso II:  

 

Art. 151. A política de desenvolvimento urbano visa assegurar, dentre 
outros objetivos: 



II – a cooperação das associações representativas no planejamento 
urbano municipal; 
 

Toda a questão é muito bem esclarecida pela preleção de José Nilo de Castro 

(Direito Municipal Positivo. 5.ed., Belo Horizonte: Del Rey, 2001, p. 398):  

 
Não se afasta da ideia e do conceito da ação pública o planejamento. 
Respeitante, no particular, ao Município, prevê o artigo 29, XII, 
Constituição Federal, como princípio básico a se inserir na Lei Orgânica 
do Municipal, a ‘cooperação das associações representativas no 
planejamento municipal’. Extrai-se aqui a presença do novo princípio do 
estado Democrático de Direito (art. 1º, CR). O princípio da cooperação 
da participação é o princípio da solidariedade. O plano diretor qualifica-
se como ancoradouro instrumental da participação e da solidariedade 
no espaço urbano. Prestigia-se normativamente a colaboração com os 
particulares. É a grande mensagem da atual Constituição, que, por 
várias vezes, refere-se à participação (arts. 1º, 23, parágrafo único, 29, 
XII, 174, 194, 195 e 198, III), sendo que, na legislação 
infraconstitucional, destaca-se, também, este princípio (art. 3º, da Lei 
n.º 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e o Decreto-lei n.º 200/67, art. 
10, § 1º, ‘b’). 

Desta feita, conclui-se que o planejamento democrático participativo, com o 

advento da Constituição Federal, não se afigura como mera vontade dos governantes, 

mas, sim, como um pressuposto obrigatório que deve ser cumprido em todas as fases 

de edição de normas cuja matéria seja organização urbanística da cidade, a fim de que a 

população possa ser consultada acerca do planejamento municipal, antes mesmo que o 

projeto de lei seja formatado e encaminhado para análise e deliberação do Poder 

Legislativo.  

Diógenes Gasparini (Temas de Direito Urbanístico, p. 86) ressalta que o princípio 

da participação popular só será observado se: 

 

“o Executivo, durante a elaboração do plano diretor, e o Legislativo, 

durante a tramitação do respectivo projeto de lei pela Câmara de 



Vereadores, tomarem todas as providências no sentido de marcar, com 

tempo, as audiências e debates públicos, convocando para eles a 

população e os segmentos representativos da comunidade, fornecendo-

lhes, sempre em tempo, os estudos, desenhos, plantas, documentos e 

justificativas correspondentes, propiciando, assim, suporte a essas 

discussões públicas”. 

 

Aliás, saliente-se que toda a legislação urbanística (Leis de Perímetro Urbano, de 

Parcelamento do Solo para fins Urbanos, de Uso e Ocupação do Solo Urbano e Rural, de 

Sistema Viário Municipal, Código de Obras, Código de Posturas e regulamentadoras dos 

instrumentos instituídos pelo Estatuto da Cidade) participa materialmente do Plano 

Diretor, devendo com ele harmonizar-se e submetendo-se ao mesmo regime jurídico 

para todos os fins (por exemplo, ao processo legislativo especial, com quórum 

qualificado, inarredável participação popular, iniciativa reservada e estudos técnicos), 

mesmo que formalmente editada em diploma apartado.  

Inclusive, vários Tribunais Estaduais já incursionaram por esta vereda. Vejamos:  

 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR N. 
144/2008, DO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ, QUE ALTEROU O PLANO DIRETOR 
DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL, COM INSTITUIÇÃO DE 
NORMAS PARA O ZONEAMENTO, PARCELAMENTO E USO DO SOLO 
URBANO. PROCESSO LEGISLATIVO NÃO SUBMETIDO À PARTICIPAÇÃO 
POPULAR. EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL. NÃO OBSERVÂNCIA. 
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VÍCIO INSANÁVEL 
INCONSTITUCIONALIDADE DECRETADA. (TJSC. Ação Direta de 
Inconstitucionalidade n. 2008.064408-8. Relator: Des. Vanderlei Romer. 
Julgamento: 13 de outubro de 2011). 
 

ADIN. BENTO GONÇALVES. LEI COMPLEMENTAR N. 45, DE 19 DE MARCO 
DE 2001, QUE ACRESCENTA PARAGRAFO ÚNICO AO ART-52 DA LEI 
COMPLEMENTAR N. 05, DE 03 DE MAIO DE 1996, QUE INSTITUI O 
PLANO DIRETOR URBANO DO MUNICÍPIO. O ART-177, PAR-5 DA CARTA 



ESTADUAL EXIGE QUE NA DEFINIÇÃO DO PLANO DIRETOR ESTADO DO 
RIO GRANDE DO SUL OU DIRETRIZES GERAIS DE OCUPAÇÃO DO 
TERRITÓRIO, OS MUNICÍPIOS ASSEGUREM A PARTICIPAÇÃO DE 
ENTIDADES COMUNITÁRIAS LEGALMENTE CONSTITUÍDAS. DISPOSITIVO 
AUTOAPLICÁVEL. VICIO FORMAL NO PROCESSO LEGISLATIVO E NA 
PRODUÇÃO DA LEI. AUSÊNCIA DE CONTROLE PREVENTIVO DE 
CONSTITUCIONALIDADE. LEIS MUNICIPAIS DO RIO GRANDE DO SUL 
SOBRE POLITICA URBANA DEVEM OBEDECER A CONDICIONANTE DA 
PUBLICIDADE PRÉVIA E ASSEGURAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE 
ENTIDADES COMUNITÁRIAS, PENA DE OFENSA A DEMOCRACIA 
PARTICIPATIVA. OFENSA AO PRINCIPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E 
VIOLAÇÃO FRONTAL AO PAR-5 DO ART-177 DA CARTA ESTADUAL. ADIN 
JULGADA PROCEDENTE. (AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 
70002576239, TRIBUNAL PLENO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, 
RELATOR: VASCO DELLA GIUSTINA, JULGADO EM 01/04/2002)  
 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 
DISCIPLINANDO O USO E OCUPAÇÃO DO SOLO. PROCESSO LEGISLATIVO 
SUBMETIDO A PARTICIPAÇÃO POPULAR. VOTAÇÃO, CONTUDO, DE 
PROJETO SUBSTITUTIVO QUE, A DESPEITO DE ALTERAÇÕES 
SIGNIFICATIVAS DO PROJETO INICIAL, NÃO FOI LEVADO AO 
CONHECIMENTO DOS MUNÍCIPES. VÍCIO INSANÁVEL. 
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. O projeto de lei apresentado 
para apreciação popular atendia aos interesses da comunidade local, 
que atuava ativamente a ponto de formalizar pedido exigindo o direito 
de participar em audiência pública. Nada obstante, a manobra política 
adotada subtraiu dos interessados a possibilidade de discutir assunto 
local que lhes era concernente, causando surpresa e indignação. 
Cumpre ressaltar que a participação popular na criação de leis versando 
sobre política urbana local não pode ser concebida como mera 
formalidade ritual passível de convalidação. Trata-se de instrumento 
democrático onde o móvel do legislador ordinário é exposto e 
contrastado com idéias opostas que, se não vinculam a vontade dos 
representantes eleitos no momento da votação, ao menos lhes expõem 
os interesses envolvidos e as consequências práticas advindas da 
aprovação ou rejeição da normal, tal como proposta (TJSP. ADIn n. 
184.449-0/2-00. Rel. Des. Artur Marques. Julgamento: 05 de maio de 
2010). 
 



EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADIN. MUNICÍPIO DE VIÇOSA. LEIS 
MUNICIPAIS N° 2.136/2011 E 2.139/2011. ALTERAÇÃO DAS REGRAS DE 
ZONEAMENTO URBANO. AUSÊNCIA DE ESTUDOS TÉCNICOS E 
AUDIÊNCIA PÚBLICA. INOBSERVÂNCIA DE DISPOSIÇÕES 
CONSTITUCIONAIS. As Leis Municipais n° 2.136/2011 e 2.139/2011 do 
Município de Viçosa padecem de inconstitucionalidade material, na 
medida em que não houve realização de estudo prévio de impacto 
ambiental, tal como exigido pelo art. 214, §2º da Constituição do Estado 
de Minas Gerais. O processo de elaboração das citadas leis fere também 
o princípio da democracia participativa por violar o Estatuto da Cidade, 
que estabelece a realização de audiência pública para a participação da 
população e de associações representativas para a implementação de 
normas e diretrizes relativas ao desenvolvimento urbano. 
 

AÇÃO DIRETA INCONST Nº 1.0000.13.063910-7/000 - COMARCA DE 
VIÇOSA - REQUERENTE(S): PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA - 
REQUERIDO(A)(S): PREFEITO DO MUNICIPIO DE VIÇOSA, CÂMARA MUN 
VICOSA 
A C Ó R D Ã O Vistos etc., acorda, em Turma, do ÓRGÃO ESPECIAL do 
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na conformidade da ata 
dos julgamentos em REJEITAR A PRELIMINAR E ACOLHER A 
REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS 
N° 2.136/2011 E 2.139/2011 DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA. 
 

Portanto, estreme de dúvida a inconstitucionalidade formal das leis municipais 

em pauta, em decorrência não só da inobservância da regra constitucional que 

estabelece ser competência do Poder Executivo a iniciativa legislativa para alterar os 

parâmetros de zoneamento, como também pela violação ao devido processo legal 

substantivo, ao privar a população ... de participar e auxiliar na formatação da decisão 

que seria tomada pelo Poder Executivo de alterar os parâmetros urbanísticos e 

estabelecer novos critérios de zoneamento da cidade, isto é, influir no conteúdo do 

projeto de lei que o Executivo encaminharia a Câmara (isto se fosse o caso de 

encaminhá-lo).  

 

2.3 Focando nas inconstitucionalidades materiais 



 

A não observância do devido processo legal participativo e sustancial para a 

alteração do zoneamento (que prevê a necessidade de audiências e consultas públicas 

antes que o projeto de lei seja elaborado e encaminhado ao Poder Legislativo) e o vício 

de iniciativa (inconstitucionalidade por ofensa a regra fundamental de repartição de 

competência entre Poder Executivo e Legislativo albergada na Constituição do Paraná) 

funciona como indicativo (ratio cognescendi) de possível inconstitucionalidade material, 

notadamente porque alterações casuísticas e pontuais do zoneamento (e dos índices 

urbanísticos que limitam o direito de construir), traduzem-se em tratamento não 

isonômicos, em exceções não justificadas (desarrazoadas) para privilegiar determinados 

empreendimentos imobiliários, potencializando lucros na exploração de terras urbanas 

de maneira desproporcional aos impactos causados na urbe.  

E, no caso presente, esses indícios se confirmam. Houve ofensa aos deveres de 

impessoalidade e isonomia com as alterações pontuais das regras de uso e ocupação do 

solo urbano versadas nas Leis objeto deste estudo.  

As leis municipais em testilha ofendem frontalmente a Constituição Estadual no 

sentido material ao não respeitar os princípios da igualdade, impessoalidade e 

razoabilidade, corolários dos artigos 1º, III e 27. 

O princípio da isonomia nas relações de direito urbanístico preconiza que aos 

proprietários de imóveis deve ser conferido o mesmo tratamento perante o 

planejamento urbano. Ou seja, que o zoneamento deve ser realizado com vistas ao 

bem-estar de todos, afastando leis dirigidas, derivadas da discricionariedade imotivada 

do legislador, que não correspondem aos fundamentos e objetivos do Plano Diretor. 

Outrossim, o Estatuto das Cidades prevê que a política urbana deve ser 

embasada no princípio da justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do 

processo de urbanização, para o qual o planejamento urbano deve dar tratamento 

isonômico aos interessados (sejam os particulares ou moradores da região), porque 



todos os envolvidos irão suportar as consequências positivas e negativas da modificação 

do zoneamento. 

No que se refere ao princípio da impessoalidade, é sabido que nenhum ato da 

administração, do legislativo ou executivo, pode beneficiar ou ser direcionado a alguém 

específico. Os atos administrativos devem ter como finalidade o interesse público, e não 

a realizar interesses egoísticos de particulares.  

Assim, as alterações pontuais no zoneamento só podem ser implementadas se 

para beneficiar todos os munícipes, como forma de promover o desenvolvimento da 

cidade e o bem-estar dos seus habitantes, e não para privilegiar economicamente grupo 

determinado de pessoas. 

A propósito, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, através de seu Órgão 

Especial, julgou o incidente de declaração de inconstitucionalidade nº 1.115.242-4/01 da 

Lei Municipal nº 752/2009 do Município de Maringá, a qual apresenta, em substância e 

forma, as mesmas inconstitucionalidades das leis ora rebatidas, o que demonstra haver 

relevância constitucional sobre a matéria e a necessidade de ajuizamento de ADIN pela 

Procuradoria-Geral de Justiça: 

 
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.. (Incidente de Declaração de 
Inconstitucionalidade nº 1.115.242-4/01. Órgão Especial do TJPR. 
Relator: Des. Luiz Osório Moraes Panza, julgado em 17 de novembro de 
2014). 

 
 



Além do cerceamento ao direito de participação da sociedade civil e da invasão 

da esfera de competência do Poder Executivo Municipal, as alterações do zoneamento 

por meio das legislações supracitadas não observou os princípios da igualdade, 

impessoalidade e razoabilidade consubstanciados no art. 27, caput, da Constituição 

Estadual, sendo as leis materialmente inconstitucionais. 

Ainda, tal vício se manifesta no tocante à violação aos princípios da 

integralidade, unicidade e da reserva de conteúdo do Plano Diretor, albergado pela 

Constituição do Paraná (artigo 152) visto que determinadas matérias, em decorrência da 

sua especial relevância, apenas nele podem ser reguladas, entre elas, os parâmetros de 

uso e ocupação do solo que concretizam o zoneamento urbano.  

Conquanto não haja vedação a posterior detalhamento do zoneamento em lei 

específica, esta jamais poderá contraditar as definições do plano urbanístico geral, que 

prepondera sobre todos os demais, devendo integrar-se organicamente a ele, ainda 

quando pulverizado em legislação esparsa, conforme se verifica do artigo 5º, do próprio 

Plano Diretor de ... em vigor (Lei nº 8.663/06). Ou seja, lei específica pode detalhar, mas 

não contrariar ou excepcionar as regras do Plano Diretor de maneira desvinculada do 

interesse público.  

Nesse aspecto, o artigo 152, § 1º, inciso III, da Constituição Estadual incluiu os 

critérios de uso e ocupação do solo e zoneamento como elementos integrantes do 

Plano Diretor Municipal:  

 

§ 1º. O plano diretor disporá sobre: 
III - critérios de parcelamento, uso e ocupação do solo e zoneamento, 
prevendo áreas destinadas a moradias populares, com garantias de 
acesso aos locais de trabalho, serviço e lazer; 
 

Vale dizer, o artigo 152, §1º, III, da Lei Fundamental do Estado do Paraná acolhe 

o princípio da reserva material do Plano Diretor. Princípio este que foi desrespeitado 

com as Legislações em testilha.   



Por fim, a respeito da ausência de prévio planejamento e embasamento técnico, 

cumpre destacar que, como já dito alhures, o ordenamento territorial demanda ao 

Poder Executivo planejamento, mediante prática de atos de gestão, como estudos 

técnicos e fixação de diretrizes gerais para alcançar a finalidade adequada para a 

população impactada com as mudanças legislativas que versam sobre zoneamento. Com 

isso, visa-se, também, preservar o princípio do interesse público, o qual serve de norte 

para todo e qualquer ato administrativo.  

Da dicção do artigo 17, inciso VII, da Constituição Estadual do Paraná, extrai-se 

que: 

 

Art. 17. Compete aos Municípios:  
(…) VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, 
mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da 
ocupação do solo urbano;  
 

Entretanto, o referido planejamento, principal instrumento de controle da 

tecnologia pela sociedade, não é alcançável através de simples discussões 

parlamentares, como ocorreu no caso em mesa, visto que as leis municipais 

impugnadas, em sua maioria, foram de iniciativa do Poder Legislativo e desprovidas de 

estudos técnicos referentes à mudança de parâmetros em áreas com vocação já 

estabelecida e aos reflexos dessa alteração para a população do entorno, nem ao menos 

foram apuradas as questões viárias ou de segurança pública, deixando transparecer que 

essas modificações se deram de forma totalmente aleatória, focando-se apenas nos 

interesses casuísticos dos atores econômicos que se beneficiário com o excepcionar das 

regras gerais outrora estabelecidas pelo Plano Diretor, esquecendo-se dos interesses 

gerais da população. 

Saliente-se que logo no início da avalanche de leis alterando pontualmente as 

regras urbanísticas do zoneamento da cidade de ..., estranhamente contemporâneas e 



em paralelo ao processo de revisão do Plano Diretor, o Chefe do Poder Executivo 

exerceu suas funções preventivas de controle de constitucionalidade ao vetar leis que 

chegavam à sua apreciação. Por exemplo, consta de fls. xxx do protocolado da ..., o 

Ofício xxx/xxx-... pelo qual o ... comunicou ao Presidente da Câmara Municipal que a Lei 

Municipal 12.139 recebeu veto sob a seguinte justificativa:  

 

“A vigência da proposta em tela deve ser analisada com cautela haja vista a 
Recomendação Administrativa n. 002/20015 do Ministério Público do Paraná, 
bem como a modificação do zoneamento proposto pela Lei 12.149 observa-se 
que não foram apresentados os motivos suficientes que justifiquem tal 
alteração.  
 
Quando da implantação de medida em que não se verificam os impactos 
resultantes no entorno de uma região, esta pode insurgir como elemento 
causador de desequilíbrio urbano ao local, contribuindo para a diminuição da 
qualidade de vida dos seus moradores e pessoas que transitam no local pelo 
fato de terem de conviver com atividades incompatíveis com os fins iniciais 
previstos, logo, este Poder Executivo considera a presente lei contrária ao 
interesse público e, merecedora, portanto, do veto ora aposto. 
 
A modificação do zoneamento de uma cidade deve vir sempre embasada de 
justificativas que atendam satisfatoriamente a população envolvida, uma 
vez que as modificações do zoneamento alteram situações pré-constituídas, 
modificam a vida das pessoas, tanto do local específico, como de toda a 
comunidade, desse forma sempre necessário ser precedida de estudos 
técnicos.   
 
Outrossim, informo que a modificação do zoneamento expresso na lei n. 
12.139 se faz de modo paralelo aos trabalhos de revisão do Plano Diretor do 
nosso Município, consequentemente, em sequência, o mesmo será analisado 
por essa Nobre Casa de Leis, a qual, por meio de desenvolvimento dos 
debates públicos o assunto poderá ser melhor debatido e integrado no 
contexto urbano a ser definido para nossa cidade. 
 

Em virtude desses argumentos, solicito aos nobres Senhores Vereadores a 
manutenção deste veto”. (vide fl. 631).  
 

 Note-se que o Exmo. Prefeito embasou-se em manifestação de técnicos do 

Departamento de Urbanismo (vide fl. 633) favoráveis ao veto porque  

 



“tal alteração legislativa (…) não foi precedida de estudos técnicos, 
como impacto de vizinhança, ambiental e sistema viário; não houve 
consulta pública ou qualquer participação da comunidade afetada; e 
por fim visando atender a Recomendação Administrativa 02/2015 do 
Ministério Público do Paraná”.   

Infelizmente, mesmo neste caso, em que o controle de constitucionalidade 

preventivo poderia se efetivar, o veto foi derrubado e as inconstitucionalidades 

passaram a gerar seus efeitos, emergindo a necessidade de, em complementação e em 

sinergia ao esforço do dedicado Promotor de Justiça de Habitação e Urbanismo da 

Comarca de ... ..., o Gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Paraná 

ingressar ação direta de inconstitucionalidade.   

O poder de influência e pressão política dos proprietários muitas vezes se 

sobrepõem ao interesse de zelar por um desenvolvimento urbano equilibrado e 

socialmente justo, com captação da maioria parlamentar. Daí, para garantir o direito 

difuso fundamental à cidade, ser necessário o exercício de poderes contramajoritários 

ou moderador pela via do controle jurisdicional de constitucionalidade.  

Não se pode olvidar que alterações pontuais em leis municipais urbanísticas que 

venham ampliar o potencial construtivo de um terreno pode resultar em valorizações 

extraordinárias, beneficiando seu proprietário a custas do investimento público. O 

mesmo se diga de mudança pontual de zoneamento que altere destinação de uma área 

altere a destinação anterior de uma área, passando-a de residencial para comercial ou 

vice-versa. Nesses casos tais mudanças geram a intensificação de tráfico de pessoas e 

veículos, podem exigir adaptação do traçado viário, melhoria da pavimentação, 

alargamento de ruas, incrementos de serviços públicos (transporte coletivo, hospitais, 

creches, etc).  

Percebe-se então que mudanças pontuais na lei de zoneamento (spot zoning) 

“produz gratuitamente vantagens econômicas para os proprietários ao mesmo tempo 

em que acresce os dispêndios do Poder Público. Verifica-se com isso a transferência de 

rendas da sociedade como um todo – que suporta com seus tributos, a adaptação dos 



equipamentos públicos – para certos particulares: os proprietários dos imóveis direta ou 

indiretamente beneficiados” (Victor Carvalho Pinto, Direito Urbanístico, Revista dos 

Tribunais, 2005, pg. 278). 

Há pois risco de captura dos órgãos públicos pelos segmentos mais organizados 

que deveriam ser por eles regulados e fiscalizados. Justamente para controlar a 

influência dos grupos de pressão sob o sistema político é que existe este regime jurídico 

especial de alteração das leis de zoneamento e dos índices urbanísticos que conformam 

o direito de construir e de usar edificações, primando pelos estudos técnicos de 

avaliação dos impactos urbanísticos e abertura do processo de tomada de decisão a 

mecanismo de democracia participativa.    

Aliás, a rigor, o presente encadernado deveria ter sido instruído com o processo 

legislativo integral de todas as leis impugnadas, a fim de apurar se ao menos houve a 

justificativa das secretarias municipais respectivas ao tema para a aprovação dessas 

normas. Todavia, em que pese observada esta ausência de documentação, ainda assim 

é possível inferir o completo descaso dos parlamentares que apresentaram justificativas 

sem qualquer parâmetro técnico. 

Demonstração inequívoca da falta de consistência técnica para as alterações 

legislativas configurando o que a doutrina chama de spot zoning, desfigurando o Plano 

Diretor e criando uma colcha de retalho urbanístico sem coerência sistêmica, abrindo 

brechas para casuísmos e atendimento às revindicações do setor especulativo do 

mercado imobiliário, quase sempre com grande prejuízo ao desenvolvimento planejado 

e sustentável de uma cidade equilibrada e socialmente justa. 

Victor de Carvalho Pinto (Direito Urbanístico, Revista dos Tribunais, 2015, pg. 

242) apresenta como uma das causas do caos urbano presente na maioria das cidades 

brasileiras é a prática de figurar o zoneamento como uma colcha de retalho que se 

altera cotidianamente por projetos de iniciativa dos Vereadores, em geral mudanças de 



índices urbanísticos aplicáveis a poucos ou mesmo a um único lote sempre para 

beneficiar o seu proprietário em detrimento da equilibrada ordenação da cidade.   

Note-se que após o projeto de lei ter sido aprovado pela Câmara de Vereadores 

e encaminhado ao Poder Executivo para sanção ou veto, houve manifestações 

incipientes do engenheiro do departamento do urbanismo que, a título de exemplo, em 

relação a Lei nº 11.050/2012 consignou “nada obsta a aprovação da presente lei” (fl. 

840-verso). 

Por isso, o entendimento da douta assessoria da ... não pode ser adotado, pois 

não está em consonância com as missões do Ministério Público de defender a ordem 

urbanística, o regime democrático, os mecanismos de participação da sociedade no 

planejamento urbano e a inclusão e a justiça social material no território urbano. 

Como já advertiu José Afonso da Silva (Direito Urbanístico Brasileiro, Malheiros, 

1995, pg. 216): 

“O zoneamento, por outro lado, deverá ser amplo, abrangendo toda a 

comunidade. Seria ilegítimo o zoneamento de um bairro apenas, a par 

de ser tecnicamente condenável, porque nisso se esconderiam, 

conscientemente ou inconscientemente, propósitos discriminatórios e 

protecionistas de interesses particulares dos moradores (ou de 

determinados moradores) da área, sem levar em conta os interesses 

mais amplos da comunidade como um todo”. 

 

Sobre o tema, colaciona-se a decisão proferida na Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 20000020036698, oriunda do TJDF: 

 

CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ATO DE 
EFEITO CONCRETO. INOCORRÊNCIA. PLANO DIRETOR LOCAL DE 
TAGUATINGA. ALTERAÇÃO. REQUISITO TEMPORAL. INTERESSE PÚBLICO 
AUSENTE. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. I- O art. 1º da lei 



complementar nº 244/99, que altera a destinação de uso de área 
residencial, passando-a à categoria de uso comercial, não se qualifica 
como ato normativo de efeitos concretos, porquanto o vício nele 
contido atinge toda a população do distrito federal, a quem assiste o 
direito de ver seu ordenamento jurídico sem máculas. II - A elaboração 
dos planos diretores locais é precedida de rigoroso estudo, que tem 
por escopo viabilizar o adequado ordenamento urbano, de modo que 
a ocupação não agrida o meio ambiente e o patrimônio arquitetônico 
e paisagístico do distrito federal, razão pela qual modificações nos 
referidos planos, em prazos diferentes dos estabelecidos, só serão 
admitidas por motivos excepcionais e por interesse público 
comprovado, o que não se verifica na hipótese sub judice. (TJDFT, 
Conselho Especial, ADI 20000020036698, Acórdão 146.810, Rel. Des. 
Lécio Resende, DJ 20/12/2001, grifo nosso). 

No tocante à importância do planejamento urbanístico que deve preceder a 

toda e qualquer legislação elaborada nesta matéria, inclusive sobre o zoneamento, 

discorre Toshio Mukai que: 

 

“(...) a ocupação e o desenvolvimento dos espaços habitáveis, sejam 
eles no campo ou na cidade, não podem ocorrer de forma meramente 
acidental, sob as forças dos interesses privados e da coletividade. Ao 
contrário, são necessários profundos estudos acerca da natureza da 
ocupação, sua finalidade, avaliação da geografia local, da capacidade de 
comportar essa utilização sem danos para o meio ambiente, de forma a 
permitir boas condições de vida para as pessoas, permitindo o 
desenvolvimento econômico-social, harmonizando os interesses 
particulares e os da coletividade” (Temas atuais de direito urbanístico e 
ambiental. Belo Horizonte: Fórum, 2004, p. 29). 

 

Assim, não havendo um estudo urbanístico global prévio aos projetos de leis, 

bem como realização de audiência pública para a participação da população e de 

associações representativas para a implementação de normas e diretrizes relativas ao 

desenvolvimento urbano, importando em tratamento não isonômico e ao 

estabelecimento de privilégios injustificados à luz do interesse público, as leis em 

referência merecem a pecha de inconstitucionais.  



 

3. Conclusão 

 

Ex positis, o entendimento do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de 

Justiça de Habitação e Urbanismo e Proteção ao Meio Ambiente é de que as leis do 

Município de ... listadas acima (fls. xxx) são material e formalmente inconstitucionais, 

prejudicam o direito difuso à cidade e o princípio da gestão participativa da urbe, motivo 

pelo qual entendemos cabível a propositura de Ação Direta de Inconstitucionalidade 

pela Egrégia Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Paraná, visando a expurgá-las 

do ordenamento jurídico, de acordo com o art. 111, inc. II, da Constituição do Estado do 

Paraná, bem como com o artigo 2º, inciso I, artigo 57, inciso I e artigo 61, inciso. II, da 

Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Paraná. 

Curitiba, 17 de maio de 2016. 
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