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Consulta n. 01 – 2013 para a 9ª Promotoria de Justiça da Comarca de 

Foz do Iguaçu  

 

 

 

1. A instauração 

 Instaurou-se na 9ª Promotoria de Justiça da Comarca de Foz do 

Iguaçu o procedimento administrativo n. MPPR – 0053.12.000414-7, 

destinado a “fiscalizar a existência, a constitucionalidade e a 

legalidade de uma proposta de alteração legislativa supostamente 

em trâmite na Câmara de Vereadores de Foz do Iguaçu que visa 

alterar (diminuir) o tamanho e a largura das ruas e dos passeios 

públicos nos loteamentos a serem implantados futuramente neste 

município”.  

 O conhecimento da situação objeto da investigação chegou ao 

Promotor de Justiça pela reportagem divulgada pela Rede Globo de 

Televisão – TV Cataratas – de Foz do Iguaçu (vide fls. 02/03).   

 Referida reportagem foi juntada aos autos, gravada em DVD, 

conformo se vê às fls. 11/12 dos autos.  

 Em resumo, essa reportagem jornalística traz as seguintes 

informações:  

1) Encontra-se em trâmite na Câmara Municipal projeto de lei 

tendente a dar mais espaço para as construções e menos 

espaço para as calçadas, que ficarão mais estreitas e sem 
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faixa de grama, o que pode gerar problema de 

mobilidade/circulação e problema ambiental em razão da 

impermeabilização;  

 

2) Entrevista concedida pelo Secretário Municipal de 

Planejamento, Senhor “.......”, defendendo as alterações 

propostas com esteio no argumento de que isso iria reduzir 

os custos de manutenção/recapeamento da pavimentação 

das ruas e barateamento dos lotes, facilitando o seu acesso 

pelos cidadãos;  

 

3) Entrevista concedida pelo Vereador “.......” destacando os 

riscos de agravar os problemas de inundação e alagamentos 

na cidade de Foz do Iguaçu, além de reduzir os espaços 

públicos;  

 
4) Exposição do repórter “.......”, na Rua “.......”, Conjunto Libra, 

que tem calçada com 2,5 m de um lado, calçada de 1,5 m de 

outro e pista de 7,5m, destacando a dificuldade dos carros 

trafegarem se há automóveis estacionados em ambos os 

lados da pista, bem como a dificuldade de um cadeirante se 

deslocar pelas calçadas, onde há árvores, postes e lixeiras 

instalados;  

 
5) Entrevista concedida pelo Arquiteto e Professor “.......” 

defendendo a manutenção da largura de 18 metros para a 

rua, eis que vias de calhas largas podem, no futuro, 

comportar ciclovias, além de passeios com acessibilidade 

aos cadeirantes; além disso, ponderou que a 

impermeabilização não é o problema principal porque já 

existem técnicas para contorná-lo, como a utilização de 

pavimentos permeáveis.  
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2. As informações prestadas pela Câmara Municipal de Foz do Iguaçu 

 A Câmara Municipal de Foz do Iguaçu confirmou que está em 

tramitação o Projeto de Lei Complementar n. 02/2012, o qual trata de 

pretendidas alterações na Lei Complementar n. 166, de 22 de 

fevereiro de 2011, que dispõe sobre diretrizes de arruamento para a 

implantação do Sistema Viário Básico daquele Município (fl. 13).  

 O processo legislativo em tela foi deflagrado pela Mensagem n. 

008/2012, encaminhada ao Poder Legislativo pelo Excelentíssimo 

Prefeito Municipal, cuja cópia encontra-se às fls. 14/24.  

 Objetiva o Sr. Alcaide que os Vereadores aprovem as seguintes 

alterações no Sistema Viário:  

a) Mudança no traçado da Avenida “.......”, sita na região do 

Porto Meira para criar nova alternativa de ligação da Avenida 

“.......” com a Avenida “.......”, passando pelo Parque Residencial 

“.......” e Parque do “.......”;  

 

b) Mudança no traçado da Via Conectora “.......” (Projetada), 

trecho B, de ligação da Rua “.......” até a Rua “.......”, na altura da 

foz do Rio “.......”, para que termine na Avenida “.......”, 

suprimindo o trecho final que ia até a Rua “.......”, visando a 

proteção ambiental de remanescentes florestais no encontro 

das bacias do Rio “.......” e do Rio “.......” e que se estendem até a 

reserva florestal conhecida como Mata dos “.......”;  
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c) Criação de Vias Locais Secundárias, conforme inciso XI, do 

artigo 5º da Lei Municipal de regência, definindo-as como vias 

com caixa de 13 metros, com leito carroçável de 8 metros, 

faixas de trânsito de 2,80 m, passeios de 3,00 m de um lado e 

2,00 m de outro, área para acostamento/estacionamento de 

2,40 m (inciso V do artigo 6º), e que poderão ser implantadas 

somente em áreas residenciais, com extensão máxima de 500 

metros, sempre interligando vias de maior porte.  

 

O cerne da discussão está nesse último item. Pretende-se criar 

mais uma espécie de via, a locais secundárias, mais estreitas do que 

as vias locais, cujos parâmetros estão previstos no artigo 6º, III, da Lei 

Complementar 166/2001, a saber: Vias locais: 18m – caixa da via: 18 m; 

leito carroçável: 10 m; faixa de trânsito: 3,5 m; área de 

acostamento/estacionamento: 3 m; passeio: 4 m em cada lado da via.    

Para melhor visualização, elaborou-se o seguinte quadro 

comparativo:  

 

Tipo de via  Via Local Via Local Secundária 

Caixa da via 18 metros de largura 13 metros de largura 

Leito carroçável 10 metros de largura 8 metros de largura 

Faixa de trânsito 3,5 metros de largura 2,8 metros de largura 

Área para 

acostamento/ 

estacionamento 

3 metros de largura 2,4 metros de largura 

Passeios 4 metros de largura 

em cada lado 

3 metros de largura 

de um lado e 2 

metros de largura do 

outro lado 
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 Por fim, foi juntado DVD com gravação de audiência pública 

realizada pela Câmara de Vereadores, em 19 de junho de 2012, para 

discutir o projeto de lei em tela e a questão da impermeabilização do 

solo da cidade, seja em áreas públicas, seja em áreas privadas (fls. 

65/66).  

 Neste DVD consta exposição de diversas pessoas, defendendo 

e impugnando as alterações propostas.  

O Senhor Secretário Municipal de Planejamento, “.......”, 

argumentou favoravelmente às alterações dos parâmetros das vias 

públicas: Em síntese, arguiu: 1) que o problema que Foz do Iguaçu 

sofria com alagamentos, principalmente na área central, era em razão 

do entupimento das “bocas de lobo”, já resolvido com ações de 

limpeza e conscientização da população; 2) que atualmente o 

parâmetro de permeabilidade dos lotes urbanos é de 12%; 3) que é 

exagero Foz do Iguaçu ter todas as ruas com 18 metros de largura, 

especialmente nas ruas que não passam ônibus, pois isso encarece o 

preço dos lotes urbanos em razão da infraestrutura exigida pelo 

Poder Público do loteador; 3) ruas excessivamente largas trazem 

maiores custos de manutenção ao Poder Público; 4) que se as ruas 

internas dos bairros fossem mais estreitas isso traria economia aos 

cofres públicos; 5) que estabelecer ruas internas de 8 metros em 

conjunto com ruas mais largas (18 ou 23 metros), por onde vai passar 

o ônibus, a cada cinco quarteirões, é suficiente; 6) a medida só irá 

racionalizar, não vai prejudicar ninguém; 7) vai beneficiar o 
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comprador já que irá ter acesso a lotes mais baratos; 8) vai permitir 

uma utilização maior do terreno loteado pois vai se diminuir a caixa 

da rua e consequentemente vai aumentar a própria permeabilidade 

do solo, pois o lote com uma área maior e com uma taxa de ocupação 

de 70%, 30% vai ficar como taxa de permeabilidade e 8) se o terreno é 

maior, consequentemente, o espaço dos 30% também será maior. 

     O Vereador “.......” ponderou na sequência que não se está 

divergindo sobre a diminuição de 13 para 8 metros a largura do leito 

carroçável, mas sim a diminuição/estreitamento do espaço do 

passeio, o qual pode conter faixas com plantio de grama com função 

de manter a permeabilidade do solo e cujos custos de manutenção 

não são do Poder Público e sim do proprietário fundiário lindeiro. 

Dessa maneira entende que é inconsistente a justificativa 

apresentada pelo Poder Executivo para o estreitamento das vias 

secundárias.  

 O Vereador “.......” explicitou que o aspecto econômico não é o 

único que incide na questão, mas também a qualidade de vida, os 

espaços para ciclovias, os espaços para caminhadas, pois o cidadão 

não anda apenas de carro ou de ônibus. O que está em jogo é o tipo 

de cidade que se quer e não apenas reduzir os custos com 

manutenção das vias e dos espaços públicos.  

 O Engenheiro Ambiental “.......” apresentou projeto estrutural 

de drenagem urbana para a cidade de Foz do Iguaçu, com destaque 

para a proposta de obrigar proprietários de terrenos urbanos a 
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instalarem sumidouros horizontais. Com relação à proposta de 

redução da largura das vias secundárias, opinou contrariamente, 

arguindo que a moradia deve ser pensada a partir da qualidade de 

vida e não apenas de seus custos econômicos.  

 O Arquiteto “.......”, da Secretaria de Planejamento da Prefeitura 

de Foz do Iguaçu destacou a necessidade de estudos aprofundados 

das sub-bacias para melhorar a gestão do uso e ocupação do solo e 

evitar problemas de alagamento e inundação.  Salientou que o 

estreitamento de ruas pode, no futuro, dificultar a conexão dos 

sistemas viários. Que não necessariamente o estreitamento de ruas 

implicará barateamento do lote, pois as reduções dos custos pode 

ensejar aumento da margem de lucro do loteador.  

 O Professor e Arquiteto “.......”, representando o Curso de 

Arquitetura e a ACIF, defendeu uma discussão mais ampla e pautada 

em critérios técnicos com horizontes de longo e médio prazo, 

desconectada do processo eleitoral, inclusive com a participação do 

Conselho da Cidade.  

 O Professor da UNILA e Geógrafo “.......” destacou a 

necessidade de se regulamentar não apenas o tamanho da calha, mas 

o formato em relação à topografia/geografia da encosta, seguindo a 

curva de nível da bacia hidrográfica e do morro, pois influencia a 

vazão e capacidade de carregamento de materiais.   

O Professor “.......” da UNILA também se posicionou 

contrariamente ao estreitamento das vias públicas, especialmente 
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das áreas de passeio para pedestres e que a regulação não pode ficar 

restrita à largura da calha viária, mas abranger outros aspectos, 

inclusive políticas para ampliar a ocupação das áreas centrais, com 

infraestrutura urbana já instalada, ao invés da expansão da cidade. 

Outros cidadãos também se pronunciaram neste evento.    

 

3. Os questionamentos do Promotor-consulente 

 

 Questiona o 9º Promotor de Justiça da Comarca de Foz do 

Iguaçu ao Centro de Apoio Operacional que se ocupa da área de 

mobilidade urbana:   

 

1. Existe no âmbito do Ministério Público do Estado do Paraná 

alguma diretriz sobre espaços mínimos destinados a passeio 

público e às ruas situadas nos loteamentos a serem 

implantados?  

 

2. O Projeto de Lei em tela apresenta viabilidade e/ou 

necessidade técnica?  

 

3. Está adequado à legislação federal?  

 

4. Há interesse público a justificar a proposta de diminuição dos 

espaços das Vias Locais Secundárias? 

 

5. É caso de encaminhar Recomendação Administrativa para a 

não aprovação do aludido projeto de lei?  
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6. É caso de se representar ao Sr. Procurador-Geral de Justiça 

para que busque a declaração da inconstitucionalidade da lei 

eventualmente aprovada?  

 

 É, em apertada síntese, o teor do pedido de consulta. Seguem 

as respostas.  

 

4. Respostas aos questionamentos.  

 

 

 Quanto a primeira indagação, a resposta é que o Ministério 

Público do Estado do Paraná ainda não fixou diretriz acerca da 

matéria. Porém, infere-se das orientações já prestadas por este CAOP 

HABITAÇÃO E URBANISMO que os passeios públicos (calçadas), 

especialmente em loteamentos novos, devem contar com largura 

suficiente para garantir ampla circulação dos pedestres em condições 

de segurança, inclusive para as pessoas com deficiência, a exemplo 

dos cadeirantes.  

  Recentemente, foi editada a Lei Nacional 12.587, de 03 de 

janeiro de 2012, instituindo as diretrizes da Política Nacional de 

Mobilidade Urbana, entendida como instrumento da política de 

desenvolvimento urbano de que tratam o inciso XX do artigo 21 e o 

artigo 82 da Constituição Federal, e que objetiva a integração entres 

os diferentes modos de transporte e a melhoria da acessibilidade e 

mobilidade das pessoas e cargas no território do Município.  

 Sendo assim, a primeira implicação no estreitamento não só da 

pista de rolamento para veículos automotores, mas, sobretudo, das 
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calçadas, ofende ao princípio constitucional da vedação ao retrocesso 

quanto aos direitos sociais, coletivos, pois importa em prejuízo 

imediato à qualidade de vida dos cidadãos, redução do exercício do 

direito de mobilidade urbana, sobretudo para os pedestres e ciclistas, 

estando em rota de colisão com o disposto no artigo 2º da Lei 

Nacional 12.587/2012, in verbis:  

 

Artigo 2º - A Política Nacional de Mobilidade Urbana tem 

por objetivo contribuir para o acesso universal à cidade, o 

fomento e a concretização das condições que 

contribuam para a efetivação dos princípios, objetivos e 

diretrizes da política de desenvolvimento urbano, por 

meio do planejamento e da gestão democrática do 

Sistema Nacional de Mobilidade Urbana.  

 

 Explicita o artigo 3º da lei em comento que o Sistema Nacional 

de Mobilidade Urbana é o conjunto organizado e coordenado dos 

modos de transporte, de serviços e de infraestruturas que garante os 

deslocamentos de pessoas e cargas no território do Município. Assim, 

vias e logradouros públicos são componentes essenciais das 

infraestruturas de mobilidade urbana.  

 Com efeito, o estreitamento das vias, especialmente dos locais 

para deslocamento de pedestres, prejudica o pleno acesso à cidade, o 

exercício mais amplo do direito de ir e vir, bem como a instalação de 

ciclovias ou ciclofaixas.  
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 Poderá também dificultar a interligação entre várias regiões das 

cidades, bem como eventual remanejamento das rotas dos ônibus do 

transporte municipal coletivo, caso isso se mostre necessário no 

futuro, em razão das diferentes bitolas das vias.  

 O ponto mais significativo talvez seja o estreitamento das 

calçadas, praticamente inviabilizando a implantação de arborização, 

bem como de faixas de gramado.  

 Portanto, as mudanças propostas mostram-se como um 

retrocesso, colidindo com os princípios da Política Nacional de 

Mobilidade Urbana, expressos no artigo 5º da citada Lei, a saber:  

I) acessibilidade universal;  

II) desenvolvimento sustentável das cidades, nas dimensões 

econômicas e ambientais;  

III) equidade no acesso dos cidadãos ao transporte público 

coletivo;  

IV) eficiência, eficácia e efetividade na prestação dos 

serviços de transporte urbano;  

V) gestão democrática e controle social do planejamento e 

avaliação da Polícia Nacional de Mobilidade Urbana; 

VI) segurança no deslocamento das pessoas;  

VII) justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do 

uso dos diferentes modos e serviços;  

VIII) equidade no uso do espaço público de circulação, vias e 

logradouros, e  

IX) eficiência, eficácia e efetividade na circulação urbana. 

 

Mais evidente é a incompatibilidade do estreitamento de ruas 

para loteamentos novos com as diretrizes da Política Nacional de 
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Mobilidade Urbana de prioridade dos modos de transporte não 

motorizados sobre os motorizados e dos serviços de transporte 

público coletivo sobre o transporte individual motorizado (artigo 6º, 

II), de integração entre os modos e serviços de transporte urbano 

(artigo 6º, III), e principalmente com os objetivos de reduzir as 

desigualdades e promover a inclusão social (artigo 7º, I), de promover 

o acesso aos serviços básicos e equipamentos sociais (artigo 7º, II), de 

proporcionar melhoria nas condições urbanas da população no que 

se refere à acessibilidade e à mobilidade (artigo 7º, III).  

Sob o pretexto de assegurar a oferta de lotes mais baratos 

(implicação não necessária, pois, ao contrário, pode-se apenas 

aumentar a margem de lucro do empreendedor imobiliário/loteador) 

e de economizar nos gastos com a manutenção das vias públicas, 

criam-se territórios de assentamento urbano de qualidade inferior, 

fomentando-se desigualdades e exclusões sociais.  

 Além disso, não há garantia de que a cada cinco ruas mais 

estreitas (vias locais secundárias) haverá uma via mais larga.  

A consequência pode ser a de dar respaldo em lei municipal 

(inconstitucional) ao estabelecimento de guetos urbanos, marginais, 

mais adensados, de menor qualidade urbanística, que inviabilizam 

futura utilização para usos não residências (como serviços de 

cabeleireiro e manicure, panificadoras, oficinas de bicicletas, creches, 

etc.), e que, por isso, forçam os moradores a utilizar cada vez mais 

meios de transportes motorizados, para percorrer distâncias cada vez 
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maiores para utilizarem o comércio e os serviços públicos e/ou 

privados ofertados em regiões privilegiadas da cidade.  

E isso vem na contramão daquilo que a arquitetura urbanística 

contemporânea está a defender: a criação de territórios de uso misto 

(residencial, comercial, institucional, etc.) pelos seus impactos 

positivos na qualidade de vida, pela eficácia na diminuição da 

violência, na redução dos custos ambientais dos deslocamentos 

motorizados, no fortalecimento dos vínculos de vizinhança, etc.  

 O conceito de moradia digna não se restringe aos limites da 

propriedade imobiliária urbana. A moradia digna se conecta a uma 

cidade. Daí o tipo de cidade que se pretende influir na qualidade da 

moradia. Moradias situadas em ruas estreitas, com calçadas que 

dificultam o deslocamento do pedestre, que não permitem uma boa 

arborização ou a implantação de gramados, passam a ter menor 

qualidade.   

 Também emerge a evidência de que tais mudanças nos perfis 

das vias públicas não foram discutidas nos órgãos colegiados de 

democracia participativa (Conselho da Cidade), não foram objetos de 

consulta pública (plebiscito), nem sofreram estudo de impacto de 

vizinhança, estando na contramão dos objetivos da Política Nacional 

de Mobilidade Urbana de promover o desenvolvimento sustentável, 

com a mitigação dos custos ambientais e socioeconômicos dos 

deslocamentos das pessoas e cargas nas cidades (artigo 7º, IV), e, 

especialmente, de consolidar a gestão democrática como 
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instrumento e garantia de construção contínua e aprimoramento da 

mobilidade urbana.  

 A consequência jurídica dessa incompatibilidade de uma futura 

lei municipal em face da lei nacional que regulamente uma política 

pública com status constitucional (mobilidade urbana, direito a 

cidades sustentáveis e socialmente justas) é a mácula da 

inconstitucionalidade formal, já que a competência do ente 

municipal, estabelecida no artigo 30, II, da Constituição do Brasil, é 

complementar, limitando-se a adequar as peculiaridades locais às 

diretrizes fixadas na legislação nacional, vez que compete ao 

Congresso Nacional editar normas gerais de direito urbanístico 

(artigo 24, I, da Carta Magna).      

 Com efeito, justifica-se a continuidade do monitoramento, pelo 

órgão do Ministério Público local, quanto à tramitação legislativa do 

projeto de lei em testilha, bem como a expedição de recomendação 

ao Chefe do Poder Executivo e aos Vereadores, alertando-os dos 

vícios jurídicos (incompatibilidade à Constituição Federal e à 

Legislação Nacional) da proposta de estreitamento das vias públicas, 

especialmente das calçadas, para loteamentos novos.  

 É o entendimento do CAOP-HABITAÇÃO E URBANISMO.  

 Curitiba, 10 de janeiro de 2013.  

 

ALBERTO VELLOZO MACHADO 

PROCURADOR DE JUSTIÇA 
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ODONÉ SERRANO JÚNIOR 

PROMOTOR DE JUSTIÇA 


