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PREFÁCIO
A atuação de uma instituição complexa como o Ministério Público, com
áreas as mais variadas da manifestação social e com agires igualmente diversos,
exige um ponto em comum: o constante trabalho em prol da sociedade, no
seu viés coletivo e, claro, no viés individual, de cada pessoa e suas metas e
problemas.
Este labor, creio seja pacífico, é norteado pelos direitos fundantes vida,
liberdade e igualdade.
Uma Declaração de Direitos do Ser Humano ou uma Constituição
Democrática não é capaz de retratar o amplíssimo universo da experiência
humana.
Pautados nessa perspectiva, ainda rediviva, nas calendas de 2012
aceitamos, com alguma relutância, atuar no setor de Habitação e Urbanismo,
disciplinas até então pertencentes ao infindável leque daquilo que chamávamos
de Centro de Apoio Operacional dos Direitos Constitucionais.
Mas a realidade pressionou e eclodiu, desde o artigo 182 da Constituição
Federal até o Estatuto da Cidade, além da previsão expressa, posteriormente,
do direito à moradia no artigo 6o de nossa Magna Carta, a necessidade de um
aperfeiçoamento institucional mais pontual e daí foi criado o Centro de Apoio
Operacional de Habitação e Urbanismo.
A coordenação era deste subscritor, mas os méritos defluíram de uma
equipe dedicada e inspirada.
Setor novo, propusemos o aprimoramento de algumas fórmulas para a
elaboração de consultas, um prévio questionamento do consulente e, a partir
daí, uma tentativa de ingresso no cerne da problemática apresentada. Nessa
mesma esteira vieram as Notas Técnicas, uma abordagem mais ampla dos temas
recorrentes a instrumentalizar a sua análise pelos membros ministeriais.
Evidentemente, junto vieram as intermináveis reuniões, os contatos
com outros Ministérios Públicos, autoridades e setores da sociedade civil.

Tudo isto, insistimos, com olhar e ideal de preservação dos
direitos fundamentais e, para tanto, na medida do possível, cismamos que,
independentemente de quem Coordenasse o CAOP, o esforço de apoiar
não sofresse solução de continuidade e, dessa maneira, desde o começo,
implementamos uma atividade interna de controle dos estudos emitidos,
viabilizando fossem usados pelo período em que o estado da arte permitisse.
Além disso, nos comprometemos a editar uma seleta do quanto
produzido e a viemos elaborando e ainda o fazemos.
Nesse meio tempo, em 2016, as temáticas Meio Ambiente, Habitação
e Urbanismo foram aglutinadas, visto que, novamente, o mundo real desvelava
fossem estes assuntos trabalhados em harmonia e, creio, vimos logrando atingir
esta meta.
Assomou, então, o desafio de nesse novo setor, carregado com um
respeitável passado de conquistas na defesa dos incontáveis temários abarcados
pelo largo espectro do Meio Ambiente, aplicar a metodologia bem-sucedida lá
na Habitação e Urbanismo, e registrar e guardar tudo quanto se produziria. Isto
está feito.
Enfim, todo este caminhar por memória recente para dizer da edição
de uma coletânea que demonstra, em seus 7 volumes, um trabalho de quase
7 anos, com muita informação, muito denodo e esforços anônimos, que o
potencial humano locado no Centro de Apoio Operacional das Promotorias
de Justiça de Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo foi muito exigido e que
o investimento num quadro mais especializado se justificou e justifica. Nessa
mesma ordem de ideias, os recursos materiais aplicados, por vezes demorados
em chegar, o foram para que se pudesse e possa ter, por exemplo, esses volumes
à disposição do Ministério Público e da sociedade. Diria que o custo foi irrisório
quando comparado com o resultado obtido.
Sabemos que longe estamos da perfeição, mas somos, todas as pessoas
que atuaram e atuam para produzir o diuturno e, possivelmente, despercebido
ou ignoto trabalho, imbuídos de produzir o melhor e, é verdade, muitas vezes
demora uma resposta, mas são muitas as perguntas e de muitos consulentes.
Desejamos o máximo proveito deste material e, uma última memória,
para ilustrar o acerto institucional na geração dos Centros de Apoio acima

referidos: nos primeiros dias do CAOP de Habitação e Urbanismo fizemos
circular um ofício perguntando aos agentes ministeriais de todo o estado, a
partir de um pequeno questionário, quais eram seus maiores problemas nas
áreas. Pouquíssimas respostas acolheram nossas questões e essas diziam que
basicamente não havia dificuldades em tais setores. Sete anos passaram, muito
material produzido, podemos contabilizar centenas de consultas e de nuanças
diversas.
Podemos ter a ousadia de imaginar que foram centenas de seres
humanos protegidos em seus direitos fundamentais e afirmar, nessa mesma
lógica, que nosso Ministério Público vem enfrentando o Bom Combate e
cumprindo suas funções. Mas há mais, bem mais, a fazer.
Boa leitura.

Alberto Vellozo Machado
Procurador de Justiça
Coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de
Proteção ao Meio Ambiente e de Habitação e Urbanismo do Ministério Público
do Estado do Paraná
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CONSIDERAÇÃO TÉCNICA N. 12/2013
EMENTA: PLANOS DIRETORES MUNICIPAIS. NECESSÁRIO
ACOMPANHAMENTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONTEÚDO
MÍNIMO EXIGÍVEL. CONFORMAÇÃO DA FUNÇÃO SOCIAL
DA PROPRIEDADE URBANA. COMPETÊNCIAS E INICIATIVA
LEGISLATIVA. DEVIDO PROCESSO DE ELABORAÇÃO OU
REVISÃO PARTICIPATIVA. INOBSERVÂNCIA. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.

A presente Consideração Técnica aborda aspectos procedimentais e de
conteúdo dos Planos Diretores Municipais, sindicáveis pelo Ministério Público,
nas formas da lei no teor das recomendações infradecalcadas.

1. Do devido processo de elaboração ou revisão participativa do
Plano Diretor e das consequências do seu descumprimento
Avizinha-se, por todo o Estado do Paraná, o momento de revisão
obrigatória dos Planos Diretores Municipais, os quais detêm, por expressa
disposição do art. 40, 3º da Lei n. 10.257/2001 (Estatuto da Cidade), horizonte
de validade de, no máximo, dez anos, após o que, hão de perder eficácia,
ensejando sua obrigatória revisão, atualização e repactuação1:
1 Importante verificar, neste aspecto, se o próprio Plano Diretor atual ou a Lei Orgânica do Município
em questão não estabeleceu, além do prazo máximo, um decurso de tempo mínimo para vigência da
norma, antes do que, veda-se sua revisão ou alteração: “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
LEI COMPLEMENTAR N. 323/2000. ALTERAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TAGUATINGA, APROVADO
PELA LEI COMPLEMENTAR N. 90/1998. VÍCIO DE INICIATIVA. VIOLAÇÃO DA LEI ORGÂNICA DO DF:
ARTS. 19, CAPUT, 51, CAPUT E § 3º, 52, 100, INCISO VI, 319 E 320. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. (...)
II - Restando demonstrado que a Lei Complementar n. 323/2000 promoveu alteração no Plano Diretor
de Taguatinga (Lei Complementar n. 90, de 11-03-98), após três anos de sua instituição, patente
também ficou o desrespeito flagrante dos arts. 19, caput, 51, caput e § 3º, 52, 100, inciso VI, 319 e
320, da Lei Orgânica do DF. A violação se expressa na não observância do decurso do prazo mínimo
de quatro anos para que os planos diretores locais sejam revistos, como também pela afronta aos
princípios da legalidade, da moralidade e da impessoalidade, por propiciar a ocupação desordenada
do território do Distrito Federal, além do descumprimento dos critérios de proteção ao meio

V. 1: ORDENAMENTO TERRITORIAL, INSTRUMENTOS DE POLÍTICA URBANA E GESTÃO DEMOCRÁTICA DA CIDADE

11

Art. 40. O plano diretor, aprovado por lei municipal, é o instrumento
básico da política de desenvolvimento e expansão urbana.
§ 1o O plano diretor é parte integrante do processo de planejamento
municipal, devendo o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o
orçamento anual incorporar as diretrizes e as prioridades nele contidas.
§ 2o O plano diretor deverá englobar o território do Município como um
todo.
§ 3o A lei que instituir o plano diretor deverá ser revista, pelo menos, a
cada dez anos.
§ 4o No processo de elaboração do plano diretor e na fiscalização de sua
implementação, os Poderes Legislativo e Executivo municipais garantirão:
I – a promoção de audiências públicas e debates com a participação da
população e de associações representativas dos vários segmentos da
comunidade;
II – a publicidade quanto aos documentos e informações produzidos;
III – o acesso de qualquer interessado aos documentos e informações
produzidos.

No cenário em tela, impende salientar, de plano, a competência do
Poder Executivo para desenvolver a política urbana, coordenando, entre outros
fatores, as ações de elaboração ou revisão do Plano Diretor Municipal, de
forma compartilhada, encaminhando, ao final, o respectivo Projeto de Lei que o
aprova. Este o entendimento preponderante:

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

ambiente, ao patrimônio urbanístico e paisagístico. III - Tais circunstâncias autorizam o acolhimento
do pedido formulado na presente ação direta para proclamar, com efeitos erga omnes e ex tunc, a
inconstitucionalidade formal da Lei Complementar distrital nº 323, de 29 de novembro de 2000, e
material do artigo 1º da referida lei...” (TJDFT. ADIN 2001002001472-8. Relator: Des. Jeronymo de
Souza. Julgamento: 06/08/2002).
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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).
Ação Direta de Inconstitucionalidade da Lei 3.801, de 01 de julho de
2004, do Município de Valinhos, que ‘cria zona corredor 1 – ZC1, nas
ruas Martinho Leardine e Pedro Leardine e altera o zoneamento de
Z2A para Z3B no JD. Paiquerê e no Condomínio residencial Millenium’.
Lei apenas em sentido formal. Incompetência do Poder Legislativo
Municipal. Matéria afeta ao Poder Executivo. Violação dos princípios da
independência e harmonia dos poderes. Ação procedente. (TJSP, ADIN
119.158-0/3, Comarca de Valinhos, Rel. Des. Denser de Sá, j. 02.02.2006).
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).

Por conseguinte incorrem os Prefeitos Municipais em improbidade
administrativa, nos termos da Lei 8.429/92, quando se mostrarem, no bojo
dos processos de elaboração ou revisão do Plano Diretor, omissos, negligentes
ou autoritários, sem prejuízo da aplicação de outras sanções cabíveis, ex vi do
disposto no artigo 52 do Estatuto da Cidade.
Sendo o Plano Diretor o cerne do adequado ordenamento territorial
(art. 30, VIII, da Carta Magna), cumpre alertar que o devido processo de revisão
ou alteração do documento exige expedientes análogos ao de sua elaboração,
não dispensando nem a qualificação técnica (em observância, por exemplo à
NBR 12.267 – Normas para elaboração de Plano Diretor), nem a participação
democrática da sociedade. Na primeira vertente, abalizada doutrina caracteriza
o princípio da unicidade do Plano Diretor:
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Vale afirmar: o Plano Diretor não pode estar consubstanciado em várias
leis. Por dita razão, é uno, indivisível, e eventuais leis que venham alterar
sua estrutura, acolhendo ou prescrevendo institutos urbanísticos, não
podem ser havidas como Planos Diretores. De outro lado, não pode
existir mais de um Plano Diretor (…) Em suma: o Plano Diretor é a lei
municipal geral de planejamento e instrumento fundamental da política
de desenvolvimento e expansão urbana do Município. (…) As atualizações
e revisões periódicas, tecnicamente elaboradas, devem ser instituídas por
lei, observado, em qualquer caso, o competente processo legislativo e a
determinação do §4º do art. 40 do Estatuto da Cidade. Esse preceptivo
estatutário prescreve que os Poderes Legislativo e Executivo garantirão
a promoção de audiências públicas e debates, com a participação da
população e de associações representativas dos vários segmentos da
comunidade, a publicidade quanto aos documentos e informações
produzidos e o acesso a qualquer interessado a esses documentos e
informações.2

Ocorre que o Plano Diretor é instituto jurídico novel e peculiar, mais
abrangente do que as leis ou atos administrativos convencionais, com caráter de
documento técnico, mas também de pacto sociopolítico:

Neste sentido, os planos urbanísticos podem ser considerados institutos
próprios do direito urbanístico, irredutíveis aos conceitos tradicionais de
lei, regulamento ou ato administrativo. No direito brasileiro, são planos
urbanísticos, ao lado do plano diretor, o projeto de loteamento (arts. 6º
e 17 da Lei 6.766/1979), o projeto de regularização fundiária (art. 51 da
Lei 11.977/2009) e o plano de operação urbana consorciada (art. 33 do
estatuto da Cidade). Pode-se ilustrar a diferença entre o regime específico
do direito urbanístico e o regime geral do direito constitucional pelo fato
de que os planos de detalhamento são elaborados após o plano geral,
devendo respeitá-lo, enquanto as leis específicas simplesmente revogam
as leis gerais anteriores. (…) desta forma, o planejamento se converte
no principal instrumento de controle da tecnologia pela sociedade. No

2 GASPARINI, Diógenes. Aspectos jurídicos do Plano Diretor. In: ESTADO DE SÃO PAULO. Temas de
Direito Urbanístico. Vol. 4. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado: Ministério Público do Estado de
São Paulo, 2005, p. 93 e p. 96.
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processo de planejamento atuam tanto os órgãos setoriais quanto os
grupos de pressão, mas essas influências têm de operar sobre uma base
tecnicamente consistente. Somente ao produto desse processo pode ser
atribuída uma presunção de representação do interesse público.3

Nem se há de aventar a possibilidade de que a elaboração ou revisão
dos Planos Diretores e instrumentos a eles conexos tragam prejuízo a conquistas
normativas e administrativas consolidadas no Município. Por força do princípio
da proibição de retrocesso urbanístico-ambiental, o ius variandi de que dispõe o
Poder Público, nesta seara, somente pode ser exercitado mediante “motivação
lastreada em clamoroso interesse público”, sob pena de estrangular-se o
planejamento da cidade em favor de interesses conjunturais particularistas. O
Superior Tribunal de Justiça já incursionou por esta vereda, na seguinte toada:

PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO, AMBIENTAL E URBANÍSTICO.
LOTEAMENTO CITY LAPA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE
OBRA NOVA. RESTRIÇÕES URBANÍSTICO-AMBIENTAIS CONVENCIONAIS
ESTABELECIDAS PELO LOTEADOR. ESTIPULAÇÃO CONTRATUAL EM FAVOR
DE TERCEIRO, DE NATUREZA PROPTER REM. DESCUMPRIMENTO. PRÉDIO
DE NOVE ANDARES, EM ÁREA ONDE SÓ SE ADMITEM RESIDÊNCIAS
UNIFAMILIARES. PEDIDO DE DEMOLIÇÃO. VÍCIO DE LEGALIDADE E DE
LEGITIMIDADE DO ALVARÁ. IUS VARIANDI ATRIBUÍDO AO MUNICÍPIO.
INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA NÃO-REGRESSÃO (OU DA PROIBIÇÃO DE
RETROCESSO) URBANÍSTICO-AMBIENTAL. VIOLAÇÃO AO ART. 26, VII,
DA LEI 6.766/79 (LEI LEHMANN), AO ART. 572 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916
(ART. 1.299 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002) E À LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. ART.
334, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VOTO-MÉRITO
(…)
10. O relaxamento, pela via legislativa, das restrições urbanísticoambientais convencionais, permitido na esteira do ius variandi de que
é titular o Poder Público, demanda, por ser absolutamente fora do
comum, ampla e forte motivação lastreada em clamoroso interesse
público, postura incompatível com a submissão do Administrador a

3 PINTO, Victor Carvalho. Direito urbanístico – Plano Diretor e Direito de Propriedade. 3ª Edição.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 233-235.
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necessidades casuísticas de momento, interesses especulativos ou
vantagens comerciais dos agentes econômicos.
11. O exercício do ius variandi, para flexibilizar restrições urbanísticoambientais contratuais, haverá de respeitar o ato jurídico perfeito e o
licenciamento do empreendimento, pressuposto geral que, no Direito
Urbanístico, como no Direito Ambiental, é decorrência da crescente
escassez de espaços verdes e dilapidação da qualidade de vida nas
cidades. Por isso mesmo, submete-se ao princípio da não-regressão (ou,
por outra terminologia, princípio da proibição de retrocesso ), garantia
de que os avanços urbanístico-ambientais conquistados no passado
não serão diluídos, destruídos ou negados pela geração atual ou pelas
seguintes.
(STJ. Segunda Turma. Recurso Especial n. 302.906 – SP. Relator: Ministro
Herman Benjamin. Julgamento: 26 de agosto de 2010)

Dimana destes pressupostos que o processo de planejamento
participativo – como modus de exercício da democracia direta – aliado aos
recursos e leituras técnicas – necessários para evitar que a discricionariedade
se amesquinhe em arbitrariedade dos governantes eleitos –, devem balizar a
formação da vontade estatal, direcionando o sentido do interesse público,
diante de cada realidade municipal.
A matéria é, no tocante aos mecanismos de intervenção comunitária
e social, objeto da Resolução n. 25/2005 (Anexo I) do Conselho Nacional das
Cidades, válida igualmente para os processos de revisão dos Planos Diretores,
conforme o disposto na Resolução Recomendada n. 83/2009 do mesmo órgão.
Da primeira, merece transcrição o seguinte trecho, verdadeiro roteiro a ser
observado:
Art. 3º O processo de elaboração, implementação e execução do Plano
diretor deve ser participativo, nos
termos do art. 40, § 4º e do art. 43 do Estatuto da Cidade.
§1º A coordenação do processo participativo de elaboração do Plano
Diretor deve ser compartilhada, por meio da efetiva participação de
poder público e da sociedade civil, em todas as etapas do processo, desde
a elaboração até a definição dos mecanismos para a tomada de decisões.
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§ 2º Nas cidades onde houver Conselho das Cidades ou similar que atenda
os requisitos da Resolução Nº 13 do CONCIDADES, a coordenação de que
trata o §1º, poderá ser assumida por esse colegiado;
Art. 4º No processo participativo de elaboração do plano diretor, a
publicidade, determinada pelo inciso II, do § 4º do art. 40 do Estatuto da
Cidade, deverá conter os seguintes requisitos:
I – ampla comunicação pública, em linguagem acessível, através dos
meios de comunicação social de massa disponíveis;
II – ciência do cronograma e dos locais das reuniões, da apresentação
dos estudos e propostas sobre o plano diretor com antecedência de no
mínimo 15 dias;
III – publicação e divulgação dos resultados dos debates e das propostas
adotadas nas diversas etapas do processo;
Art.5º A organização do processo participativo deverá garantir a
diversidade, nos seguintes termos:
I – realização dos debates por segmentos sociais, por temas e por divisões
territoriais, tais como bairros, distritos, setores entre outros;
II – garantia da alternância dos locais de discussão.
Art.6º O processo participativo de elaboração do plano diretor deve
ser articulado e integrado ao processo participativo de elaboração
do orçamento, bem como levar em conta as proposições oriundas de
processos democráticos tais como conferências, congressos da cidade,
fóruns e conselhos.
Art.7º No processo participativo de elaboração do plano diretor a
promoção das ações de sensibilização, mobilização e capacitação,
devem ser voltadas, preferencialmente, para as lideranças comunitárias,
movimentos sociais, profissionais especializados, entre outros atores
sociais.
Art. 8º As audiências públicas determinadas pelo art. 40, § 4º, inciso I, do
Estatuto da Cidade, no processo de elaboração de plano diretor, têm por
finalidade informar, colher subsídios, debater, rever e analisar o conteúdo
do Plano Diretor Participativo, e deve atender aos seguintes requisitos:
I – ser convocada por edital, anunciada pela imprensa local ou, na sua
falta, utilizar os meios de comunicação de massa ao alcance da população
local;
II – ocorrer em locais e horários acessíveis à maioria da população;
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III – serem dirigidas pelo Poder Público Municipal, que após a exposição
de todo o conteúdo, abrirá as discussões aos presentes;
IV – garantir a presença de todos os cidadãos e cidadãs, independente de
comprovação de residência ou qualquer outra condição, que assinarão
lista de presença;
V – serem gravadas e, ao final de cada uma, lavrada a respectiva ata,
cujos conteúdos deverão ser apensados ao Projeto de Lei, compondo
memorial do processo, inclusive na sua tramitação legislativa.
Art. 9º A audiência pública poderá ser convocada pela própria sociedade
civil quando solicitada por no
mínimo 1 % ( um por cento) dos eleitores do município.
Art.10. A proposta do plano diretor a ser submetida à Câmara Municipal
deve ser aprovada em uma conferência ou evento similar, que deve
atender aos seguintes requisitos:
I – realização prévia de reuniões e/ou plenárias para escolha de
representantes de diversos segmentos da sociedade e das divisões
territoriais;
II – divulgação e distribuição da proposta do Plano Diretor para os
delegados eleitos com antecedência de 15 dias da votação da proposta;
III – registro das emendas apresentadas nos anais da conferência;
IV – publicação e divulgação dos anais da conferência.

Ressalta-se a necessidade de garantir a descentralização dos locais de
realização de consultas, oficinas e audiências públicas, com o fito de atingir o
número máximo possível dos munícipes e de realidades territoriais; a diversidade
de horários, com preferência para os sábados e os períodos noturnos, evitando
prejuízo às jornadas de trabalho; e os meios de publicidade das convocações
e dos resultados de cada encontro. Comunidades rurais, populações indígenas
e tradicionais (quilombolas, pescadores, faxinalenses, etc.) e assentamentos
precários, pelas dificuldades de deslocamento ou outros obstáculos, deverão
receber especial atenção do Poder Público para viabilizar sua participação.
Para tanto, recomendável que o marco inicial do processo de
elaboração/revisão se dê com a pactuação pública de metodologia comum,
contendo, ao menos: a) cronograma e etapas do trabalho, com respectivos
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produtos a serem gerados e disponibilizados à população (indicando, inclusive,
o modo – físico e digital – e os locais em poderão ser acessados); b) definição
dos espaços participativos, sua finalidade (caráter deliberativo e/ou consultivo)
e seu funcionamento (procedimentos para convocação, divulgação, registro
e regimento das audiências); c) definição da equipe técnica e dos órgãos
colegiados de gestão democrática responsáveis pelo acompanhamento do
processo como um todo. Com vistas a assegurar a regularidade, a publicidade
e a continuidade do processo – ainda que haja mudança na gestão municipal –
importante que o resultado dessa pactuação seja convertido em ato normativo
regulamentador, como, por exemplo, Decreto Municipal. Onde houver órgão
de gestão compartilhada de política urbana constituído (Conselho do Plano
Diretor, Conselho da Cidade, Conselho de Desenvolvimento Urbano, entre
outras terminologias), este deve necessariamente participar da construção e
aprovação de tal ato normativo regulamentador, sendo integrado às demais
etapas do processo, consoante suas atribuições.
Nesse diapasão, alterações pontuais, sem embasamento técnico ou que
vedem/desvirtuem a possibilidade de amplo debate com os diversos segmentos
representativos da comunidade, vêm sendo francamente rechaçadas pela
jurisprudência. Excerto de sentença da lavra do Exmo. Juiz de Direito Marcos
de Lima Porta, da 5ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de
São Paulo, a qual invalidou projeto de lei de revisão do Plano Diretor daquele
Município, conferida no âmbito da Ação Civil Pública n. 053.08.111161-0, bem
sumariza este debate:

(…) Aliás, quanto a isso, uma das formas de participação popular prevista
no Estatuto das Cidades no artigo 43, inciso III, parece nem mesmo
ter existido. Trata-se das conferências, que servem justamente para
congregar especialistas e técnicos com profundos conhecimentos em
determinadas matérias, de modo a permitir o debate. 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 as aspirações jurídicas quando do nascimento
do Estatuto da Cidade era justamente a de que a população teria, de fato,
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uma participação ativa na elaboração dos futuros planos e revisões. Previase, assim como disposto na lei, um acompanhamento da política urbana
e do desenvolvimento do planejamento, com interferência constante
nas mais variadas etapas, desde o início, por meio de conferências,
audiências e petições, até o fim do processo, sendo certo que se esperava
que das interações populares a prefeitura municipal produzisse reflexões,
fundamentando o acatamento ou a rejeição de cada uma das opiniões.
Não foi, contudo, o que ocorreu. (…)

A seu turno, também a Justiça Federal, em recente decisão liminar, filiouse a esta tônica, conferindo estatura e densidade ao instituto da participação
popular alinhavado no art. 40, §4º, do Estatuto da Cidade:

(…) O dispositivo legal mencionado obriga o Poder Público municipal a
garantir, no processo de elaboração e na fiscalização da implementação
do plano diretor, a promoção de audiências públicas e debates com a
participação da população em geral e de associações representativas dos
diversos segmentos da comunidade. Obriga, ainda, a publicidade dos
documentos e informações produzidos, bem como o acesso de qualquer
interessado.
Este preceito legal deve ser obrigatoriamente observado pelos Municípios.
Sua constitucionalidade reside no fato de que cada uma das obrigações
acima referidas encontra respaldo, no próprio texto constitucional: as
audiências públicas e a participação da comunidade na formulação e
fiscalização da execução do plano encontram fulcro no princípio da
democracia participativa (artigo 1º e parágrafo único da CF) e no artigo
29, XII, da Lei Maior. A publicidade, no caput do artigo 37, e o acesso a
documentos e informações no artigo 5º XXXIII e XXXIV, ‘‘b’’.
Desse modo, caso o Município não cumpra as determinações legais
acima, acarretará a inconstitucionalidade absoluta do plano diretor.
(…)
Se o projeto do novo Plano Diretor passou por várias audiências públicas,
mas em nenhum momento as comunidades foram realmente ouvidas, ou
seja, se os pleitos comunitários em nenhum momento foram acolhidos
pelo Poder Executivo, é porque as audiências públicas não tiveram
nenhuma utilidade ou serventia, não tendo sido verdadeiramente
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ouvida a população, como existe previsão no Estatuto das Cidades e na
Constituição Federal.
Neste sentido, como haverá democracia participativa, prevista no artigo
1º, parágrafo único da Constituição Federal, se não é possibilitada à
população a efetiva participação na elaboração e apresentação de
sugestões concernentes ao novo Plano Diretor, que possui uma grande
importância, já que é considerado a Constituição do Município?4

Trata-se, indubitavelmente, de direito subjetivo público à informação
e à participação, dimensão inofuscável da gestão democrática das cidades,
agasalhado pelo art. 2º da Lei 10.257/2001, hodiernamente assentado nos
tribunais brasileiros, a macular de nulidade5 quaisquer tentativas de cercear o
viés democrático participativo na condução da política urbana:

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE
SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. TERCEIRO. CABIMENTO. SÚMULA
Nº 202 DO STJ. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE AÇÃO CIVIL
PÚBLICA DECLARANDO NULAS AS LEIS MUNICIPAIS Nºs.5389/2010 E
5.391/2010, QUE ALTERARAM A LEI Nº 3.253/1992, QUE DISPÕE SOBRE
O ZONEAMENTO, PARCELAMENTO, USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO
DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS, POR AUSÊNCIA DE ESTUDOS TÉCNICOS, DE
PUBLICIDADE, DE TRANSPARÊNCIA E DE PARTICIPAÇÃO POPULAR EM
SEUS PROCESSOS LEGISLATIVOS, RECONHECENDO INCIDENTALMENTE
OFENSA À CF, E CONTRARIEDADE AO ESTATUTO DA CIDADE (LEI FEDERAL
Nº 10.257/2001) E À LEI MUNICIPAL Nº 4.669/2006, QUE DISCIPLINA
O PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS. LEIS DE EFEITOS
CONCRETOS. (…) (TJMA. Mandado de Segurança nº 29167/2012, Relator:
Desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto, 05 de abril de 2013).

4 TRF4. Ação Civil Pública n. 5021653-98.2013.404.7200/SC. Decisão Liminar datada de 18 de
novembro de 2013. Juiz: Marcelo Krás Borges.
5 “O exemplo mais contundente de audiência pública obrigatória (bem como debates públicos
e consultas públicas): na formulação do plano diretor (...) A supressão indevida (ou imperfeição)
da audiência pública e da consulta pública (bem como de sua publicidade, trâmite, motivação,
resultados e efeitos) gera nulidade por vício de formalidade essencial integrante do processo
formativo da vontade da Administração Pública.” (JÚNIOR, Wallace Paiva Martins. Participação
popular no Estatuto das Cidades. In: ESTADO DE SÃO PAULO. Temas de Direito urbanístico. Vol. 4.
São Paulo: Imprensa Oficial do Estado: Ministério Público do Estado de São Paulo, 2005, p. 250-252.)
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EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade – Lei municipal que altera
substancialmente a lei que dispõe sobre o Plano Diretor do Município –
Necessidade de ser o processo legislativo – tanto o referente à elaboração
da Lei do Plano Diretor como daquela que a altera, integrado por
estudos técnicos e manifestação das entidades comunitárias, fato que
não ocorreu – Audiência do Conselho Municipal de Política Urbana que
não supre a exigência da participação popular, caracterizadora de uma
democracia participativa – Ação procedente. (TJSP, ADIn nº 020764430.2011.8.26.0000, DJ 21/03/12, Desembargador Relator Walter de
Almeida Guilherme).
EMENTA: 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)
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Lei Complementar n°
600/09, do Município de Araraquara, que altera o Plano Diretor de
Desenvolvimento e Política Urbana e Ambiental (Lei Complementar n°
350/05), modificando o zoneamento e índice de aproveitamento das
áreas urbanas, sem a participação comunitária. Violação do art. 180,
II, da Constituição do Estado. Inconstitucionalidade declarada. Ação
procedente. (TJSP. ADI n. 990.10.248939-6. Relator: Des. José Roberto
Bedran. Julgamento: 03 de fevereiro de 2011).
EMENTA: 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
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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. Tratase 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: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MUNICÍPIO DE
BOM JESUS. LEI
MUNICIPAL N.º 2.422/06. PLANO DIRETOR
URBANO DO MUNICÍPIO. PRINCÍPIO DA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
(ART. 177, §5º, DA CE). INOBSERVÂNCIA.
Ação direta em que se postula a declaração de inconstitucionalidade
da Lei Municipal n.º 2.422, de 23 de outubro de 2006, dispondo acerca
do plano diretor urbano do Município de Bom Jesus. A norma do art.
177, § 5º, da CE, concretizando o princípio da democracia direta ou
participativa, exige, como requisito de validade do processo legislativo,
a efetiva participação da comunidade na definição do plano diretor do
seu Município. Insuficiência da única consulta pública realizada pelo
Município de Bom Jesus. Inconstitucionalidade formal, por afronta ao art.
177, §5º, da CE, da Lei n.º 2.422, de 23 de outubro de 2006, do Município
de Bom Jesus. Concreção também da norma do art. 40, §4º, I, do Estatuto
da Cidade.
Precedentes. (TJRS. ADI n. 70029607819. Órgão Especial. Relator: DES.
PAULO DE TARSO VIEIRA SANSEVERINO. Julgamento: 25 de janeiro de 2010).

Em suma, atento à natureza jurídica sui generis do Plano Diretor (que
se assemelha a uma Constituição Urbanística do Município) e das normas que
dele derivam (as quais lhe conferem elevado grau de estabilidade no tempo,
obrigando a ritos mais elaborados de modificação, com quórum e procedimento
qualificados), não se pode o Ministério Público furtar de atuar tanto preventiva
quanto repressivamente para salvaguardar o due process of law na feição do
devido processo de planejamento participativo, posto que a Constituição do
Estado do Paraná encarnou “a cooperação das associações representativas no
planejamento urbano municipal” como objetivo maior de seu artigo 151, II.
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2. Do conteúdo mínimo do Plano Diretor Municipal
A Constituição do Brasil determina que o ordenamento territorial das
cidades seja feito por meio de “planejamento e controle do uso, do parcelamento
e da ocupação do solo urbano” (artigo 30, VIII). Também indica que o Plano Diretor
é o “instrumento básico da política urbana” (§ 1ª do artigo 182), instrumento esse
que tem ainda a incumbência de determinar, concretamente, o regime jurídico e
a função social da propriedade urbana, definindo as exigências e condicionantes
das prerrogativas de parcelar, edificar e usar o solo (§ 2º do artigo 182).
A Constituição do Estado do Paraná, em seu artigo 152, prevê
que o plano diretor deve contemplar, ao menos: 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.
O Estatuto da Cidade (Lei Nacional n. 10.257/2001) elegeu como diretriz
geral da política urbana (artigo 2º, IV) o planejamento do desenvolvimento das
cidades, a justa repartição dos ônus e benefícios da urbanização, a distribuição
espacial equilibrada da população e das atividades econômicas do Município
e do território sob sua responsabilidade – inclusive o meio rural –, como
ferramenta para se evitar e corrigir as distorções do crescimento e seus efeitos
negativos sobre o meio ambiente natural e artificial.
Como conteúdo mínimo insuprimível do Plano Diretor, o diploma
estabelece, ainda, a necessidade de inclusão dos instrumentos do Parcelamento,
Edificação ou Utilização Compulsórios, Direito de Preempção, da Outorga
Onerosa do Direito de Construir, da Transferência do Direito de Construir e das
Operações Urbanas Consorciadas:

Art. 42. O plano diretor deverá conter no mínimo:
I – a delimitação das áreas urbanas onde poderá ser aplicado o
parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, considerando a
existência de infraestrutura e de demanda para utilização, na forma do
art. 5o desta Lei;
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II – disposições requeridas pelos arts. 25, 28, 29, 32 e 35 desta Lei;
III – sistema de acompanhamento e controle.

Nessa linha, o Estatuto da Cidade realça a relevância do Plano Diretor,
condicionando o uso, pelo Poder Público, de qualquer instrumento urbanístico
que atinja a propriedade imobiliária urbana e as faculdades dela derivadas à sua
previsão no Plano Diretor.
O Código Florestal (Lei Nacional n. 12.651, de 25 de maio de 2012),
em seu artigo 3º, inciso XX, estabelece que as áreas verdes urbanas, assim
entendidos como espaços, públicos ou privados, com predomínio de vegetação,
preferencialmente nativa, natural, ou recuperada, devem estar previstas no
Plano Diretor.
Ainda na seara ambiental, a Lei Complementar Federal n. 140/2011, em
seu art. 9º, IX, reafirmou a competência dos Municípios para elaborar o Plano
Diretor, observando sempre os zoneamentos ambientais, inclusive os de outras
escalas federativas.
Por sua vez, a Lei Nacional de Parcelamento de Solo Urbano (Lei
6.766/1979) alude aos seguintes conteúdos básicos do Plano:

a) índices urbanísticos que definam as dimensões permitidas para o lote
urbano (artigo 2º, § 4º);
b) definição da zona urbana, de expansão urbana e de urbanização
específica, nas quais se admite o parcelamento do solo para fins urbanos
(artigo 3º);
c) a densidade de ocupação prevista para cada área da cidade (artigo 4º, I);
d) as áreas que, nos parcelamentos de glebas urbanas (loteamentos),
devam ser destinadas para o sistema de circulação, a implantação de
equipamentos urbanos e comunitários, bem como a espaços livres de
uso público, de maneira proporcional à densidade de ocupação prevista
(artigo 4º, I);
e) as áreas de risco definidas como não edificáveis (artigo 12, § 3º).
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Todos esses fatores, por óbvio, devem ser dimensionados e sopesados
mediante rigorosos estudos técnicos prévios (diagnósticos de situação, estudos
de impacto, leituras estatísticas, projeções demográfica, etc.), sem os quais
corre-se o risco de esvaziamento ou desvirtuamento do real interesse público a
ser atendido pelo processo de planejamento:

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, grifos nossos)

Destacadamente, no caso do Estado do Paraná, em obediência à
Lei Estadual n. 15.229/2006, o conteúdo mínimo dos Planos Diretores foi
amplificado para abarcar o sistema jus-urbanístico como um todo, em esfera
municipal, assim normativa como institucionalmente, contemplando, por igual,
o Plano de Ação e Investimentos, mecanismo de interface com a gestão fiscal e
as ferramentas orçamentárias:

Art. 3°. Na elaboração, implementação e controle dos Planos Diretores
Municipais os Municípios deverão observar as disposições do Estatuto da
Cidade e deverão ser constituídos ao menos de:
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I – fundamentação do Plano Diretor Municipal contendo o reconhecimento,
o diagnóstico e as diretrizes referentes à realidade do Município, nas
dimensões ambientais, sócio-econômicas, sócio-espaciais, infra-estrutura
e serviços públicos e aspectos institucionais, abrangendo áreas urbanas e
rurais e a inserção do Município na região;
II – diretriz e proposições, com a abrangência conforme alínea anterior,
estabelecendo uma política de desenvolvimento urbano/rural municipal e
uma sistemática permanente de planejamento;
III – legislação básica constituída de leis do Plano Diretor Municipal,
Perímetro Urbano, Parcelamento do Solo para fins Urbanos, Uso e
Ocupação do Solo Urbano e Rural, Sistema Viário, Código de Obras,
Código de Posturas e instrumentos instituídos pelo Estatuto da Cidade que
sejam úteis ao Município;
IV – plano de ação e investimentos, compatibilizados com as prioridades
do Plano Diretor, com o estabelecimento de ações e investimentos
compatibilizados com a capacidade de investimento do Município e
incorporado nas Leis do Plano Plurianual – PPA. Diretrizes Orçamentárias
– LDO e Orçamento Anual – LOA;
V – sistema de acompanhamento e controle da implementação do Plano
Diretor Municipal com a utilização de indicadores;
VI – institucionalização de grupo técnico permanente, integrado à
estrutura administrativa da Prefeitura Municipal.

Por fim, a Resolução n. 34/2005 do Conselho Nacional das Cidades
(Anexo II) verticaliza a problemática, esmiuçando os componentes fundamentais
da definição da função social da propriedade urbana (como as áreas urbanas
subutilizadas ou que não atendem a ela), dos instrumentos urbanísticos (como o
Estudo de Impacto de Vizinhança) e do Sistema de Acompanhamento e Controle
Social (como os Conselhos da Cidade) de abordagem inescapável por parte do
Plano Diretor Municipal.
São, portanto, as disposições e previsões do Plano Diretor que darão
o sentido do desenvolvimento de uma cidade, ao ponto de, já no Tribunal de
Justiça do Estado do Paraná, sábios precedentes restringirem a possibilidade de
nova urbanização e o direito adquirido dos particulares, na ausência de marco
satisfatório de ordenamento territorial:
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EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. LOTEAMENTOS DE TERRENOS.
REVOGAÇÃO/ANULAÇÃO DE DECRETOS QUE OS APROVARAM.
INEXISTÊNCIA DE PLANO DIRETOR. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 182,
§ 1O – POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO SÚMULA
473 DO STF – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DENEGAÇÃO.
APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJPR. APELAÇÃO CÍVEL n. 117.787-5. Relator:
Des. LEONARDO LUSTOSA. Julgamento: 18/12/2002).

Pois é no Plano Diretor que estará explicitado onde ocorrerá a
transformação do espaço natural em meio ambiente artificial, urbanizandose progressivamente, bem como as transformações subsequentes deste, em
termos de parcelamentos e reparcelamentos do solo, edificações, atividades
comerciais e demais usos permitidos.
Afora isso, o Plano Diretor territorializa as políticas públicas, porque
localiza o sistema viário, os equipamentos públicos e as regiões em poderão
ser exploradas determinadas atividades econômicas, com vistas a assegurar
prosperidade e boa qualidade de vida urbana. Outrossim, define prioridades
para investimentos públicos e esforços prestacionais, ao delimitar Zonas
Especiais de Habitação de Interesse Social e definir objetivos específicos para
cada uma das macrozonas delimitadas no território municipal.
Para cumprir sua função conformadora do perfil do direito de
propriedade urbana, o Plano Diretor deve estipular, concretamente, quais são
os limites e possibilidades para o exercício das faculdades de parcelar, edificar e
utilizar cada porção do solo de uma cidade. Por isso, o Plano Diretor não pode
ser apenas uma carta de intenções, tampouco um documento meramente
programático, mas deve ser autoaplicável, contendo já em si os elementos
mínimos regulamentadores de tais institutos e instrumentos, vinculando
concretamente os demais Planos Urbanísticos a ele subordinados, bem como
a atuação futura da Administração. Torna-se exequível sob esta ótica, o Plano
Diretor que:

a) defina o perímetro urbano, as áreas de expansão urbana e de
urbanização específica;
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b) explicite o sistema viário existente, com sua classificação funcional
de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, as ampliações e vias
projetadas;
c) estabeleça o macrozoneamento, abrangendo o território do Município
como um todo (zonas rurais e zonas urbanas), e fixando todos os índices
urbanísticos, como a área mínima de lote, os coeficientes mínimos e
máximos de aproveitamento, taxa de ocupação, recuos obrigatórios, usos
permitidos, observando unidades territoriais especialmente protegidas,
delimitadas pelas demais escalas federativas;
d) fixe os critérios de parcelamento do solo para fins urbanos que
remanesçam sob competência municipal, por força da Lei 6.766/79, tal
como o percentual de áreas institucionais cedidas pelos loteadores para
implantação de equipamentos públicos e áreas verdes;
e) preveja, regulamente e espacialize a aplicação dos instrumentos de
política urbana determinados pelo Estatuto da Cidade e eleitos pelo
Município.

Cumpre destacar que o macrozoneamento pode ser detalhado
posteriormente para estabelecer critérios de parcelamento, uso e/ou ocupação
mais restritivos do que aqueles estabelecidos no Plano Diretor, para fazer
frente a peculiaridades geológicas, fragilidades ambientais ou especificidades
socioeconômicas de determinadas porções do território. Todavia, as regras
de zoneamento subsequentes, embora mais específicas, jamais revogam o
plano urbanístico geral, devendo operar, obrigatoriamente, dentro da margem
já estipulada por aquele. Esse detalhamento há de ser, igualmente, aprovado
pela Câmara de Vereadores, sendo prudente a inserção de dispositivo de lei
que enquadre, expressamente, as normas urbanísticas esparsas como parte
integrante e inextricável do Plano Diretor Municipal, stricto sensu.
Mesmo sem expressa disposição legal que assim o reconheça, não
pode prosperar outra interpretação senão a de 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) integra materialmente o Plano Diretor, devendo com
ele harmonizar-se. Assim, não se tolera que as demais políticas e normativas
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do Município colidam com as diretrizes do plano urbanístico geral, posto que o
planejamento territorial deve dar-se de modo global, coerente e adequado ao
interesse público:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRELIMINARES DE
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DE IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE
CONCENTRADO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE ATOS ESTATAIS DE
EFEITO CONCRETO. REJEIÇÃO. LEIS COMPLEMENTARES DISTRITAIS NS.
510, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519 E 525, DE 08/01/2002.
ALTERAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE SOBRADINHO, APROVADO PELA LEI
COMPLEMENTAR N. 56, DE 30/12/1997. OFENSA AOS ARTS. 19, CAPUT;
51, CAPUT E § 3°; 316 a 320 DA LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL.
(…)
– Vislumbra-se ofensa às políticas de ordenamento territorial e
desenvolvimento urbano do Distrito Federal, quando as normas são
desligadas de estudos urbanísticos globais voltados a um planejamento
territorial coerente e adequado ao interesse público. - A inobservância
do prazo mínimo de quatro anos para a revisão do plano diretor de
Sobradinho, instituído pela Lei Complementar n. 56/1997, bem como
a ausência de comprovação de motivos excepcionais e do manifesto
interesse público ensejam a declaração de inconstitucionalidade material
das referidas normas legais.
(TJDFT. ADI 20060020031117, Relator OTÁVIO AUGUSTO, Conselho
Especial, julgado em 31/10/2006)

Consequentemente, toda a legislação urbanística local submete-se à
mesma intencionalidade e ao mesmo regime jurídico de produção (por exemplo,
ao “processo legislativo especial”6, com quórum qualificado, inarredável
participação popular, iniciativas reservadas, estudos técnicos, etc.), mesmo que
formalmente editada em diploma próprio apartado. Esse o alicerce sobre o qual
a jurisprudência hodierna se tem erigido:

6 Em decisão recente, datada de 14/10/2013, o Tribunal Pleno da Corte de Justiça do Estado da
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(…) 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.” (TJSP. ADIn
n° 147.807.0/6. Relator: Des. Walter de Almeida Guilherme. Julgamento:
11 de março de 2009).

A doutrina produzida pelos próprios Ministérios Públicos Estaduais, em
análoga orientação, perfilha também esta distinção entre Plano Diretor efetivo e
Plano Diretor formal, almejando a lógica do primeiro:

A partir da constatação da existência dessa indústria de planos diretores
que tende a produzir documentos genéricos e, portanto, imprestáveis
aos fins a que se destinam, é que se revela importante distinguir os
planos diretores e classificá-los em duas categorias, uma caracterizada
pela observância das normas de regência e, outra, como peça técnica
do campo da engenharia e da arquitetura sem proveito algum do ponto
de vista jurídico, respectivamente, plano diretor efetivo e plano diretor
formal.
O plano diretor formal não tem defeito de processo legislativo, mas
apresenta impropriedade de conteúdo e de processo de elaboração
enquanto anteprojeto, notadamente no que toca à participação popular.
O plano diretor meramente formal é aquele elaborado por empresas do
ramo de arquitetura e engenharia, que se adequa a qualquer município
mediante algumas poucas adaptações.
Trata-se de peça técnica elaborada o anteprojeto sem consulta popular,
sem pesquisa de campo, sem produção de conhecimento sobre os

Bahia determinou, no bojo da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 0303489-40.2012.8.05.0000,
interposta pelo Ministério Público Estadual contra a Lei Municipal nº 8.167/2012 (Lei de
Ordenamento do Uso e Ocupação da Ocupação do Solo do Município de Salvador), que a mesma,
ainda que não formalmente caracterizada como Plano Diretor, abrangia elementos desde e
deveria ser editada ”em estrita observância do processo legislativo especial” aplicável à política de
desenvolvimento urbano.
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aspectos físico-sócio-econômicos do município, aprovada pelo Legislativo,
sem que a população sequer tenha conhecimento de seu conteúdo
quando, em verdade, deveria ter ativamente participado da elaboração.
O plano diretor efetivo, real, positivo, firme, pode ser definido como o
documento elaborado pelo Executivo e aprovado por lei municipal,
dotado do conteúdo mínimo previsto no artigo 42 do Estatuto da Cidade,
que englobe o território do município como um todo (urbano e rural), que
espelhe a realidade físico-sócio-econômica do município, com identificação
de potenciais e limites do meio físico, devendo, sobretudo, ser elaborado
com a real participação da população e de associações representativas da
comunidade, sempre no sentido de promover a melhoria da qualidade de
vida através do desenvolvimento sustentável, da erradicação da pobreza
e da marginalidade e redução das desigualdades sociais.7

Essencialmente, pois, é quanto um Plano Diretor precisa conter para
se tornar operacional, efetivo, à altura de sua missão constitucional de ser o
instrumento básico balizador das funções de ordenamento e gestão territorial
que é da competência dos Municípios, ao lado da sociedade.

3. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES DO CAOPJ-HU
Diante do exposto, o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de
Justiça de Habitação e Urbanismo recomenda a todos os órgãos de execução
do Ministério Público do Estado do Paraná que acompanhem, por meio de
procedimento administrativo próprio, os processos de elaboração ou revisão
dos Planos Diretores e legislação correlata nos Municípios de suas Comarcas
de atuação, visando a assegurar o conteúdo mínimo para sua operacionalidade,
funcionalidade, vinculatividade e efetividade, bem como a garantir o devido
processo participativo popular.

7 POZZEBON, Gustavo R. Chaim. Plano Diretor. Prazo, Conteúdo e Participação Popular.
Responsabilização de prefeitos e vereadores pela não observância dos preceitos contidos no
Estatuto da Cidade, p. 6-7. Artigo disponível em: http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/
cao_urbanismo_e_meio_ambiente/biblioteca_virtual/bv_teses_congressos/Dr%20Gustavo%20
R.%20Chaim%20Pozzebon.htm
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CONSULTA Nº 20/2017 – HABITAÇÃO E URBANISMO E
MEIO AMBIENTE
EMENTA: PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO
MUNICÍPIO DE …. - INCONFORMIDADES COM A
LEGISLAÇÃO FEDERAL (Estatuto das Cidades –
Lei 10.257/2001, art. 40 e art. 42) E ESTADUAL
(Lei n.° 15.229/2006). NÃO COMPROVAÇÃO DA
PARTICIPAÇÃO POPULAR NO PROCESSO DE REVISÃO
DO PLANO DIRETOR. AUSÊNCIA DE PROJETO DE
LEI E CONTEÚDO MÍNIMO DO PLANO DIRETOR.
DESRESPEITO ÀS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E
LEGISLAÇÃO AMBIENTAL DE PROTEÇÃO DA MATA
ATLÂNTICA. INCONFORMIDADES NO ESTUDO
FLORÍSTICO FLORESTAL.

1. RELATÓRIO
Trata-se de consulta da …. Promotoria de Justiça de …., por meio do
ofício n° …., que questiona a adequação das propostas elaboradas no bojo
da revisão do Plano Diretor de ….., especialmente no tocante aos seguintes
quesitos:

1. Obediência ao devido processo participativo, conforme determinam
o Estatuto da Cidade, Estatuto da Metrópole e Resoluções do Conselho
das Cidades, dentre outros aspectos: (i) publicação de editais, pautas,
realização de oficinas e audiências públicas, elaboração de atas de
reunião e lista de presença, (ii) publicação destes instrumentos no site
(transparência), (iii) participação dos diversos setores da sociedade
(representatividade), como comunidades tradicionais e indígenas
(FUNAI);
2. Legislação de Metodologia do Trabalho do Conselho Municipal do
Plano Diretor: (i) publicação de editais, pautas, realização de oficinas e
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audiências públicas, elaboração de atas de reunião e lista de presença, (ii)
publicação destes instrumentos no site (transparência), (iii) participação
dos diversos setores da sociedade como comunidades tradicionais e
indígenas (FUNAI), observando-se a representatividade na composição
do Conselho;
3. Metodologia de elaboração das seguintes leis, inconformidades e
inconsistências: (i) Plano Diretor, (ii) Zoneamento, Uso e Ocupação do
Solo, (iii) Parcelamento do Solo Urbano e (iv) Perímetro Urbano;
4. Ausência e importância do diagnóstico, para validação do Plano Diretor;
5. Regularidade metodológica e material do Plano Diretor, especialmente,
na consideração do aspecto ambiental, como áreas úmidas, áreas de
preservação permanente, Unidades de Conservação, Mata Atlântica, em
todos os estágios, área de manancial, etc;
6. Qualquer outro esclarecimento que aponte eventuais irregularidades
no Plano Diretor de …...

2. CONSIDERAÇÕES DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS
PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
HABITAÇÃO E URBANISMO.
2.1 Obediência ao devido processo participativo, conforme determinam o
Estatuto da Cidade, Estatuto da Metrópole e Resoluções do Conselho das
Cidades, dentre outros aspectos: (i) publicação de editais, pautas, realização
de oficinas e audiências públicas, elaboração de atas de reunião e lista de
presença, (ii) publicação destes instrumentos no site (transparência), (iii)
participação dos diversos setores da sociedade (representatividade), como
comunidades tradicionais e indígenas (FUNAI);
No que tange ao questionamento contido no item 1 do supramencionado
ofício, sem prejuízo da matéria referente aos povos e comunidades tradicionais,
de atribuição do CAOPJ de Proteção dos Direitos Humanos, cabe observar que
o Município de …. unicamente disponibilizou em sítio eletrônico de revisão do
Plano Diretor documento denominado “Agenda de Reuniões”, do qual consta
previsão de realização de 11 (onze) eventos públicos concentrados no período
de 03/03/2017 a 28/03/2017, e uma última “reunião técnica” programada para
o dia 09/05/2017.
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Primeiramente, tal informação é insuficiente para aferir o efetivo grau
mínimo de participação social preconizado pelo art. 40 do Estatuto da Cidade
(Lei 10.257/2001), porquanto não há comprovação de que as audiências
públicas tenham realmente ocorrido (editais de convocação com prazo hábil;
atas dos debates; listas de presença; registros fotográficos e audiovisuais, etc.).
E mesmo que todos os eventos tenham sido levados a cabo conforme previsto,
nítido está que os mesmos não levaram em consideração as recomendações do
Conselho Nacional das Cidades, especialmente a Resolução n° 25 de 2006, de
descentralização territorial, pois onze dos doze foram realizados no mesmo local
(auditório da Prefeitura Municipal, no centro da cidade) e apenas um restou
agendado para região próxima às comunidades rurais (cujo endereço, por sinal,
nem mesmo se achava indicado na agenda de reuniões disponibilizada).
Sabe-se que a eleição dos locais e horários para realização de tais
debates é tema significativo do espectro da gestão e planejamento democráticos,
visto que pode dificultar o acesso de todos os interessados, nos temos da
Consideração Técnica 12/2013 deste CAOPJ-HU e dos arts. 140, III e 148, VII do
Plano Diretor vigente (Lei …...):

Art. 140. A participação dos munícipes em todo processo de planejamento
e gestão da cidade deverá basear-se na plena informação, disponibilizada
com antecedência pelo Executivo, de acordo com as seguintes diretrizes:
(...)
III. a elaboração, revisão, aperfeiçoamento, implementação e
acompanhamento do Plano Diretor e de planos, programas e projetos
setoriais e especiais de urbanização serão efetuados mediante processo
de planejamento, implementação e controle, de caráter permanente,
descentralizado e participativo, como parte do modo de gestão
democrática da cidade para a concretização das suas funções sociais;
(...)
Art. 148. Para garantir a gestão democrática, o Poder Executivo manterá
atualizado, permanentemente, o sistema municipal de informações
sociais, culturais, econômicas, financeiras, patrimoniais, administrativas,
físicoterritoriais, inclusive cartográficas e geológicas, ambientais,
imobiliárias e outras de relevante interesse para o Município, de acordo
com as seguintes diretrizes:
(...)
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VII. o Executivo Municipal dará ampla publicidade a todos os documentos
e informações produzidos no processo de elaboração, revisão,
aperfeiçoamento e implementação do Plano Diretor, de planos, programas
e projetos setoriais e especiais de urbanização, bem como no controle e
fiscalização de sua implementação, a fim de assegurar o conhecimento
dos respectivos conteúdos à população, devendo, ainda, disponibilizá-las
a qualquer munícipe que requisitá-la por petição simples;

Destarte, conclui-se pela falta de transparência e publicidade no
processo de revisão, bem como pela insuficiência dos meios de participação
popular, em afronta à diretriz de gestão democrática que emana do art. 182 da
Constituição de 1988, do art. 151, II da Constituição do Estado do Paraná8 e dos
arts. 2o, II e art. 40, §4o do Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001).

2.2 Legislação de Metodologia do Trabalho do Conselho Municipal do Plano
Diretor: (i) publicação de editais, pautas, realização de oficinas e audiências
públicas, elaboração de atas de reunião e lista de presença, (ii) publicação
destes instrumentos no site (transparência), (iii) participação dos diversos
setores da sociedade como comunidades tradicionais e indígenas (FUNAI),
observando-se a representatividade na composição do Conselho;
Outrossim, é notória a ausência do Conselho Municipal de Urbanismo
e Meio Ambiente no processo de revisão do Plano Diretor Municipal. Por
expressa disposição do Plano Diretor vigente, este deveria ser o órgão colegiado
protagonista no processo de planejamento da política urbana, especialmente
do monitoramento e implementação do Plano Diretor, em todas as suas etapas:

Art. 22. Para o desenvolvimento institucional do Município de Guaratuba,
as principais diretrizes das políticas públicas são:
(...)

8 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;
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II. criar o Conselho Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente
objetivando a participação na tomada de decisões relacionadas às
questões urbanísticas e ambientais, a ser constituído por representantes
da Prefeitura Municipal e da sociedade civil organizada. Este Conselho
deverá:
a. promover reuniões mensais com seus membros;
b. promover a elaboração e implementação programas e projetos
apontados neste Plano Diretor, propondo outros, quando necessários;
e c. atender as responsabilidades dispostas na lei do Código Ambiental.
(...)
Art. 143. São atribuições gerais de todos os Conselhos Municipais:
I. intervir em todas as etapas do processo de planejamento do Município;

Na documentação disponibilizada pelo Município de ….., inexiste
qualquer referência à participação do sobredito colegiado, nem no diagnóstico,
nem nas propostas de revisão do Plano Diretor, vícios estes que, por si só,
seriam suficientes para a nulidade de todo o processo, conforme assentado pela
jurisprudência hodierna (cf. Consideração Técnica 12/2013).

2.3 Metodologia de elaboração das seguintes leis, inconformidades e
inconsistências: (i) Plano Diretor, (ii) Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo,
(iii) Parcelamento do Solo Urbano e (iv) Perímetro Urbano; e Ausência e
importância do diagnóstico, para validação do Plano Diretor;
O Plano Diretor é previsto pela Constituição Federal de 1988 como o
instrumento básico do desenvolvimento urbano municipal e, de acordo com a
Lei 10.257/2001, deve ser aprovado por Lei Municipal e revisto a cada 10 anos,
nos termos do artigo 40:

Art. 40. O plano diretor, aprovado por lei municipal, é o instrumento
básico da política de desenvolvimento e expansão urbana.
§ 1o O plano diretor é parte integrante do processo de planejamento
municipal, devendo o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o
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orçamento anual incorporar as diretrizes e as prioridades nele contidas.
§ 2o O plano diretor deverá englobar o território do Município como um
todo.
§ 3o A lei que instituir o plano diretor deverá ser revista, pelo menos, a
cada dez anos.
§ 4o No processo de elaboração do plano diretor e na fiscalização de sua
implementação, os Poderes Legislativo e Executivo municipais garantirão:
I – a promoção de audiências públicas e debates com a participação da
população e de associações representativas dos vários segmentos da
comunidade;
II – a publicidade quanto aos documentos e informações produzidos;
III – o acesso de qualquer interessado aos documentos e informações
produzidos.

Apesar de ser consolidado em Lei, o Plano Diretor é essencialmente um
documento técnico-político, que exige a realização de rigorosos estudos técnicos
prévios e a participação da população em seu processo de elaboração. Segundo
a Lei Estadual 15.229/2006, que dispõe sobre as diretrizes do planejamento
e política de desenvolvimento urbano no Estado do Paraná, integram o Plano
Diretor:

Art. 3°. Na elaboração, implementação e controle dos Planos Diretores
Municipais os Municípios deverão observar as disposições do Estatuto da
Cidade e deverão ser constituídos ao menos de:
I - fundamentação do Plano Diretor Municipal contendo o
reconhecimento, o diagnóstico e as diretrizes referentes à realidade
do Município, nas dimensões ambientais, sócio-econômicas, sócioespaciais, infra-estrutura e serviços públicos e aspectos institucionais,
abrangendo áreas urbanas e rurais e a inserção do Município na região;
II - diretriz e proposições, com a abrangência conforme alínea
anterior, estabelecendo uma política de desenvolvimento urbano/
rural municipal e uma sistemática permanente de planejamento;
III - legislação básica constituída de leis do Plano Diretor Municipal,
Perímetro Urbano, Parcelamento do Solo para fins Urbanos, Uso e
Ocupação do Solo Urbano e Rural, Sistema Viário, Código de Obras,
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Código de Posturas e instrumentos instituídos pelo Estatuto da Cidade
que sejam úteis ao Município;
IV - plano de ação e investimentos, compatibilizados com as prioridades
do Plano Diretor, com o estabelecimento de ações e investimentos
compatibilizados com a capacidade de investimento do Município e
incorporado nas Leis do Plano Plurianual – PPA. Diretrizes Orçamentárias
– LDO e Orçamento Anual – LOA;
V - sistema de acompanhamento e controle da implementação do Plano
Diretor Municipal com a utilização de indicadores;
VI - institucionalização de grupo técnico permanente, integrado à
estrutura administrativa da Prefeitura Municipal.

Normalmente qualquer atividade de planejamento pode ser resumida
em três atividades básicas: (i) definição da metodologia a ser adotada e elaboração
de um Plano de Trabalho com todas as atividades que serão executadas, (ii)
elaboração de estudos técnicos, com a qualificação e participação da população,
com o objetivo de conhecer e sistematizar as principais características e
tendências presentes no Município, nas temáticas afetas ao Plano Diretor e,
por fim, (iii) elaboração e pactuação de propostas, consolidando-as, no caso do
Plano Diretor, em um Projeto de Lei.
Segundo o link que disponibiliza os materiais que subsidiaram a revisão
do Plano Diretor do Município de …., foram produzidos os seguintes estudos: (i)
Diagnóstico (volumes 1 e 2), que contém uma série de dados, análises e mapas
da realidade municipal, (ii) Levantamento Florístico e Florestal, (iii) Síntese das
Propostas para a revisão do Plano Diretor, composto por uma série de sugestões
para alterações de leis, execuções de programas e projetos municipais.
No que tange à Leitura da Realidade Municipal (Diagnóstico
Consolidado volumes 1 e 2) este Centro de Apoio já se manifestou, a pedido da
…. Promotoria de Justiça de ….., sobre seu conteúdo, na consulta n° …., sendo
possível verificar que não houve qualquer alteração do material analisado
àquela época, permanecendo as inconformidades apontadas.
Quanto ao relatório do levantamento florístico e florestal, segundo
as informações contidas no documento, este faz parte da Aprovação do Plano
Diretor, porém, em função de sua especificidade, será analisado no próximo item.
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Já as propostas que deveriam subsidiar a elaboração da lei do Plano
Diretor estão consolidadas no documento intitulado Síntese das Propostas
e apresentam uma série de inconformidades que serão analisadas a seguir.
Entretanto, sob o aspecto formal, cabe mencionar que, da forma como elas
estão organizadas e apresentadas, possuem pouco efetividade. Isso porque,
para ganharem aplicabilidade, a maior parte das propostas ali indicadas
precisam estar vinculadas aos instrumentos de gestão orçamentária para serem
implementadas ou vinculadas a alguma mudança normativa e legislativa.
Quanto à vinculação das propostas com os instrumentos de gestão
orçamentária, esta é prevista pelo Art. 40, §1° da Lei 10.257/2001 e, no Estado
do Paraná, ganhou operacionalidade por meio do Plano de Ação e Investimentos
(PAI). Considerado um dos conteúdos mínimos do Plano Diretor pela Lei Estadual
15.229/2006 (Art. 3°, inciso IV), e definido como o instrumento que sistematiza
as principais propostas do Plano Diretor para subsidiar a elaboração do Plano
Plurianual (PPA) e as Leis de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e de Orçamento
Anual (LOA)9, ele tem a função de estabelecer a ponte entre as ações indicadas
pelo PD e a capacidade de investimento do Município.
Especificamente quanto à necessidade de transformar parte destas
propostas em leis e normas, o documento disponibilizado sugere a alteração
de apenas alguns artigos de legislações municipais vigentes (ver item 3. Revisão
da Legislação), mas não apresenta o Projeto de Lei que as deverá substituir. Tal
estratégia é de todo insuficiente, inicialmente porque dificulta a participação
popular ao não permitir a visualização de forma direta e intuitiva de como passarão
a viger estes novos diplomas, ou seja, a população deve necessariamente ter
acesso ao Produto Final do Processo de elaboração do Plano Diretor Municipal:
os Projetos de Lei do Plano Diretor e das demais legislações que o integram,
visando o cumprimento do inciso II do §4° do artigo 40 da Lei 10.257/200110.
Louvável seria se a iniciativa consistisse em destacar os trechos alterados no
corpo da legislação, entretanto, da forma como está apresentado, não é possível
avaliar, com exceção das tabelas de parâmetros das zonas, o que permaneceu,
o que foi alterado e o que foi excluído da atual legislação. Algumas indicações
de alteração estão sequer completas, como por exemplo a simples menção de
9 Para mais detalhes verificar o Termo de Referência para elaboração dos Planos Diretores
Municipais do PARANACIDADE.
10 Art. 40. O plano diretor, aprovado por lei municipal, é o instrumento básico da política de
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inserir no Código de Obras e Posturas do Município “capítulo sobre o Plano de
Acessibilidade Urbana” (p. 61) sem detalhá-lo, ou as alterações de determinados
artigos da Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo, que não contemplam
integralmente as alterações propostas, que abrangem desde a alteração de
parâmetros de uso e ocupação do solo até o nome e objetivos das zonas e a
criação de novas zonas.
Ademais, é claro que diversas alterações propostas na forma de
programas e projetos precisam ser incorporadas pela legislação urbanística
básica. Um exemplo é o Plano de Arborização Urbana, citado na página 104
como conteúdo que deve compor o novo Código de Obras e Posturas do
Município, mas que não aparece entre as alterações indicadas na secção 3
Revisão da Legislação. Portanto não se pode considerar concluída a etapa de
elaboração do Plano Diretor de …. pelo Poder Executivo Municipal enquanto
não for apresentado o Projeto de Lei do mesmo e da legislação complementar
que o integra, a saber: Lei do Perímetro Urbano, Lei de Uso e Ocupação do
Solo, Lei de Parcelamento, Lei de Hierarquia do Sistema Viário, Código de
Obras e Código de Posturas. Há que se mencionar ainda a importância da
elaboração do Plano de Ação e Investimentos, documento integrante do
Plano Diretor nos termos do inciso IV, artigo 3° da Lei Estadual 15.229/2006.
Estes devem incorporar as propostas resultantes do processo de elaboração
do Plano Diretor, absorvendo as indicações do diagnóstico e sugestões dos
devidos espaços de participação.
Quanto às propostas apresentadas, é necessário destacar as seguintes
questões:

A) Não comprovação do atendimento do conteúdo mínimo do Plano Diretor.
Como já apontado, as propostas até então apresentadas não encerram
o processo de elaboração do Plano Diretor, sendo necessária a apresentação de

desenvolvimento e expansão urbana.
(...)
§ 4o No processo de elaboração do plano diretor e na fiscalização de sua implementação, os Poderes
Legislativo e Executivo municipais garantirão:
(...)
II – a publicidade quanto aos documentos e informações produzidos;
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Projeto de Lei que incorpore todas as alterações propostas. Entretanto, entre as
propostas apresentadas até o momento, é possível constatar o não atendimento
do conteúdo mínimo para o Plano Diretor nos termos do artigo 42 do Estatuto
da Cidade:

Art. 42. O plano diretor deverá conter no mínimo:
I – a delimitação das áreas urbanas onde poderá ser aplicado o
parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, considerando a
existência de infra-estrutura e de demanda para utilização, na forma do
art. 5o desta Lei;
II – disposições requeridas pelos arts. 25, 28, 29, 32 e 35 desta Lei;
III – sistema de acompanhamento e controle.

No caderno síntese de propostas, não estão delimitadas as áreas em
que será aplicado o parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, sequer
se serão mantidas as áreas já indicadas pelo Plano Diretor vigente ou não,
conteúdo obrigatório pelo inciso I do artigo 42 supra.
No que se refere especificamente aos instrumentos dos artigos 25 (direito
de preempção), 29 (outorga onerosa de alteração de uso), 32 (operações urbanas
consorciadas) e 35 (transferência do direito de construir), conteúdo mínimo
segundo o inciso II do artigo 42 da Lei 10.257/2001, estes também não estão
mencionados no caderno de propostas. Há apenas orientações para a alteração
de parte da lei que regulamenta a Outorga Onerosa do Direito de Construir.
Entre as propostas, também não há qualquer menção ao Sistema de
Acompanhamento e Controle do Plano Diretor (conteúdo exigido pelo inciso
III do artigo 42, Lei 10.257/2001), que, de acordo com a Resolução n. 34 do
Conselho das Cidades, deve ser composto minimamente por:

Art. 6º. O Sistema de Acompanhamento e Controle Social previsto pelo
art. 42, inciso III, do Estatuto da Cidade deverá:
I- prever instâncias de planejamento e gestão democrática para
implementar e rever o Plano Diretor;
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II - apoiar e estimular o processo de Gestão Democrática e Participativa,
garantindo uma gestão integrada, envolvendo poder executivo, legislativo,
judiciário e a sociedade civil;
III - garantir acesso amplo às informações territoriais a todos os cidadãos;
IV – monitorar a aplicação dos instrumentos do Plano Diretor e do
Estatuto da Cidade, especialmente daqueles previstos pelo art. 182, § 4º,
da Constituição Federal.

Assim, as propostas do Plano Diretor e seu projeto de lei devem conter
as regras para a participação e gestão democrática durante a sua implementação,
tais como criação (ou manutenção) de órgão colegiado para opinar/deliberar
sobre as questões de política urbana, situações e frequência com que serão
realizadas audiências públicas ou conferências, sistema de informações urbanas
e principalmente a forma de divulgação desses dados, conteúdo presente no
Plano Diretor em vigência (em seu capítulo V), mas sem qualquer indicação do
que já foi implantado ou do que será proposto, mantido ou suprimido pela nova
proposta.
Por fim, as propostas apresentadas não contemplam o Município
como um todo, negligenciando a porção localizada fora do perímetro urbano,
não havendo proposição de um macrozoneamento, conteúdo básico do Plano
Diretor, que, nos termos da Lei n. 10.257/2001, deve abranger todo o território
municipal:

Art. 40. O plano diretor, aprovado por lei municipal, é o instrumento
básico da política de desenvolvimento e expansão urbana.
(...)
§ 2ºO plano diretor deverá englobar o território do Município como um
todo.

Nesse sentido, a Consideração Técnica n° 12/2013 do Centro de Apoio
das Promotorias de Justiça de Habitação e Urbanismo do Ministério Público
do Paraná, define quais as ações necessárias para garantir a exequibilidade do
Plano Diretor:
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c) estabeleça o macrozoneamento, abrangendo o território do Município
como um todo (zonas rurais e zonas urbanas), e fixando todos os índices
urbanísticos, como a área mínima de lote, os coeficientes mínimos e
máximos de aproveitamento, taxa de ocupação, recuos obrigatórios, usos
permitidos, observando unidades territoriais especialmente protegidas,
delimitadas pelas demais escalas federativas;

A proposta ora analisada não define diretrizes estratégias ou
programas específicos para a área rural, fazendo apenas menção a criação de
uma Zona Rural (com definição de parâmetros de uso e ocupação), entretanto
esta não está representada em nenhum mapa, não sendo possível conhecer a
sua abrangência e localização.
Além disso, fica evidente o desrespeito às unidades territoriais
especialmente protegidas existentes no Município (Mapa Anexo I), já que estas
não se encontram representadas nos mapas apresentados ou mencionadas
como locais com parâmetros de uso e ocupação do solo específicos, definidos
em legislação e zoneamento ecológico e econômico próprio e que, portanto,
deveriam estar excluídas das áreas possivelmente classificadas como Zona
Rural.
Inclusive, cabe destacar a dificuldade em compreender qual porção
do território municipal seria enquadrado como zona rural, já que a área rural
do mesmo, aquela externa ao perímetro urbano, encontra-se integralmente
gravada por unidades de conservação de uso sustentável e integral, a saber:
Área de Proteção Ambiental Estadual de….., Parque Nacional ….., Parque
Nacional ….., Parque Estadual do …..., Parque Municipal …...
Faz-se necessário mencionar que a existência de um Plano de Manejo
e um Zoneamento Ecológico Econômico específico não impedem que o Plano
Diretor estabeleça propostas de desenvolvimento e políticas compatíveis
com a devida conservação desses espaços. Principalmente com a definição
de políticas públicas que visem atender às necessidades das populações que
residem nesses locais, segundo o Censo de 2010, aproximadamente, 3.295
pessoas moram na área rural de ….., ou seja, 10% da população total reside fora
do perímetro urbano e não está sendo contemplada por nenhuma proposta
do Plano Diretor em elaboração.
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A única política de desenvolvimento territorial prevista fora do
perímetro urbano é a delimitação de uma Zona Especial de Serviços Rural ao
longo da …...
Além da ausência do macrozoneamento, a proposta também não traz
nenhuma definição quanto à hierarquia das vias na área rural, não delimitando
quais estradas/rodovias, destacadamente, as municipais, exercem funções
cruciais para a integração do território municipal e necessitem, eventualmente,
de investimentos, melhorias ou até mesmo restrições de circulação, em função
de seccionarem importantes unidades de conservação.

B) Inconsistências e irregularidades na Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação
do Solo.
A lei de zoneamento, uso e ocupação do solo consiste na divisão
do território urbano em zonas, de acordo com suas características comuns
e também com possíveis objetivos de transformações urbano-ambiental e
socioeconômica estabelecidos. Normalmente, decorre do detalhamento de um
macrozoneamento prévio, o que, como já mencionamos, não foi elaborado para
…... Ao estabelecer diferentes zonas no território, a lei também define critérios
de ocupação (o quanto se pode construir) e de uso (quais as atividades podem
ser desenvolvidas em cada local). Tal análise e proposição deve ser feita com
base nas informações da realidade municipal existente e aquilo que se pretende
alcançar, enfocando a perspectiva territorial.
No que tange especificamente ao conteúdo do Zoneamento proposto,
além da questão já mencionada no item anterior de que este não se apresenta
consolidado em um Projeto de Lei, não sendo possível avaliá-lo adequadamente,
para além do mapa e proposta de alteração de alguns parâmetros e criação e
alteração de zonas, carecendo, portanto de demonstração da vinculação entre as
políticas propostas pelo Plano Diretor e as alterações realizadas no zoneamento.
Entretanto, mesmo não estando consolidado em um projeto de lei,
algumas questões já podem ser indicadas:
B.1) Malha viária utilizada para a representação do zoneamento não
corresponde àquela existente no Município.
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A malha viária utilizada como base para a representação da divisão das
zonas, não corresponde à realidade, estando representadas vias e quadras que
simplesmente não existem de fato, sendo apenas projeções de loteamentos
aprovados, mas não implantados, o que dá a falsa sensação de um grau de
urbanização e consolidação da ocupação urbana que não existe. Na figura,
elaborada pelo IBGE para o Censo 201011, é possível comparar a base de faces de
logradouro que utilizou predominantemente imagens de satélite e fotografias
aéreas para sua confecção, e o sistema viário espacializado para a elaboração do
zoneamento.

Figura 01: Faces de logradouro do IBGE,
sobreposta à imagem de satélite.

Figura 02: Mapa do zoneamento proposto
para a área urbana do Município de …..

Fonte: elaboração própria com dados do IBGE,
2010 e Google Earth, 2017.

Fonte:

11 Detalhes da metodologia estão disponíveis em: ftp://geoftp.ibge.gov.br/recortes_para_fins_
estatisticos/malha_de_setores_censitarios/censo_2010/base_de_faces_de_logradouros/1_Leia_
me/Base%20de%20Faces%20de%20Logradouros%20do%20CD%202010.pdf
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Para melhor exemplificar como a representação de vias que não
existem prejudica a análise da ocupação de áreas indicadas pelo zoneamento,
comparamos as faces de logradouro do IBGE sobreposta à imagem de satélite
e o mapa do zoneamento proposto especificamente para as Zonas Especiais de
Interesse Social:

Figura 03: Faces de logradouro do IBGE,
sobreposta à imagem de satélite.

Figura 04: Detalhe do mapa do zoneamento proposto para a área urbana do Município de …..

Fonte: elaboração própria com dados do IBGE,
2010 e Google Earth, 2017.

Fonte:

Assim, o mais recomendado para a correta visualização e interpretação
do zoneamento proposto, seria a sobreposição desse ao sistema viário existente
e implantado, e não a loteamentos aprovados, sendo que muitos destes podem
ter tido sua aprovação caduca, conforme o disposto no inciso V, do artigo 18 da
Lei n° 6766/79.
Tal expediente, além de tecnicamente equivocado, tende a induzir a
população em erro, na medida em que não reflete a realidade urbanística da
cidade. Ainda, pode ser erroneamente utilizado para dispensar loteadores da
obrigação de produzir e custear e infraestrutura básica de seus empreendimentos,
qual prescrito pelo art. 2o, §5o da Lei 6.766/1979 e pela Lei Municipal de
Parcelamento do Solo (…..), gerando enriquecimento ilícito a esses particulares.
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B.2) Ampliação da Zona Especial de Serviços fora do perímetro urbano
municipal.
A proposta de zoneamento urbano de ….. prevê a extensão da Zona
Especial de Serviços para área não compreendida pelo perímetro urbano
municipal, denominada de Zona Especial de Serviços Rurais, assim definida no
caderno de Síntese de Propostas do Plano Diretor (p. 27):

Nesta zona, foi criado um setor afastado cem metros do eixo da rodovia,
que permite a implantação de porto seco e demais indústrias de
concreto. Nas áreas adjacentes da rodovia, respeitando as áreas de
domínio do DER, onde será permitida a implantação de outros usos
industriais. Nas margens da rodovia deverá ser mantida uma cortina de
vegetação.

A definição de uma Zona Especial de Serviços Rural necessita de mais
detalhes, inicialmente, porque os imóveis rurais são definidos da seguinte forma
pela Lei n° 4.504/1964:

Art. 4º Para os efeitos desta Lei, definem-se:
I - “Imóvel Rural”, o prédio rústico, de área contínua qualquer que seja a
sua localização que se destina à exploração extrativa agrícola, pecuária
ou agro-industrial, quer através de planos públicos de valorização, quer
através de iniciativa privada;

Já a Instrução Normativa n°82 de 2015 dá mais detalhes sobre a
utilização e possível localização do imóvel rural:

Art. 6° Imóvel rural é a extensão contínua de terras com destinação
(efetiva ou potencial) agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal ou
agroindustrial, localizada em zona rural ou em perímetro urbano.
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Portanto, as atividades de natureza rural, albergadas pela legislação
agrária de loteamento e desmembramento rural são as acima listadas, havendo
previsão de imóveis rurais em perímetro urbano. Já o contrário, imóveis para fins
urbanos em área rural não se mostra verdadeiro, tanto que a descaracterização
do imóvel rural, ou seja, sua utilização para finalidade diversa das acima listadas,
depende de demonstração da inserção deste no perímetro urbano conforme a
legislação municipal (Art. 22, II – Instrução Normativa n° 82/2015 – INCRA).
O uso industrial consiste em atividade de natureza eminentemente
urbana, por gerar uma significativa demanda por serviços e infraestrutura
típicos de áreas urbanizadas. Assim, haveria um claro conflito com a legislação
agrária nacional a definição de uma zona, ainda que preservado como lote
mínimo o módulo mínimo definido pelo INCRA, com uso predominantemente
industrial.
Caso se evidencie e se demonstre interesse público na demarcação
da referida zona, a mesma deverá integrar o perímetro urbano, visto que os
usos e atividades previstas detém esta natureza (e não agropecuária). Neste
cenário, porém, será preciso reiniciar o processo de revisão e submeter
também esta questão à apreciação popular, assim como contemplá-la com
estudos socioambientais a se avaliar o impacto efetivo da proposta. Por fim, se
considerada viável, dever-se-á obedecer aos requisitos e procedimentos do art.
42-B do Estatuto da Cidade.

B.3) Desrespeito às normativas de ordenamento territorial das unidades
de conservação existentes e de áreas especialmente protegidas do Município de
……
A Lei Complementar n° 140/2011, que fixa normas para a cooperação
entre a União, Estados, Distrito Federal e Município nas ações administrativas
decorrentes do exercício da competência comum relativa à proteção do
meio ambiente, estabelece entre as ações administrativas dos Municípios
a necessidade de “elaborar o Plano Diretor, observando os zoneamentos
ambientais” (Art. 9°, IX).
Como já citado no item anterior, as propostas apresentadas pelo Plano
Diretor não contemplam e não incorporam as especifidades das Unidades
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de Conservação existentes no Município de …... Tal conflito se aprofunda ao
analisarmos a atual proposta do zoneamento urbano.
Parte do Parque Estadual …. e da Área de Proteção Ambiental Estadual
de …. estão inseridos no perímetro urbano de ….. e abrangidos pela presente
proposta de zoneamento urbano.
No que tange ao Parque Estadual ….., este foi criado pelo Decreto
Estadual n° …. de …., como unidade de proteção integral, pertencente a
categoria parque, voltada para a “preservação de ecossistemas naturais de
grande relevância ecológica e beleza cênica”, não aceitando outros usos, que
não as atividades de educação e interpretação ambiental, recreação e turismo
ecológico, razão pela qual, inclusive, é prevista a posse e o domínio público
dessas áreas (Lei ….. de …., art. 11), estando tal disposição posta no Decreto
Estadual de criação do Parque:

Art. 4º. Ficam declaradas de utilidade pública para fins de desapropriação,
nos termos do art. 5º alínea “k”, do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho
de 1941, as áreas privadas legitimamente extremadas do domínio público
inseridas nos limites do Parque Estadual do …..
§ 1º. O Poder Executivo adotará as providências necessárias à identificação
e arrecadação de terras públicas e eventualmente inseridas nos limites
descritos no artigo 2º deste Decreto.
§ 2°. Nas áreas particulares já declaradas como de utilidade pública para
fins de desapropriação, fica condicionada a criação do Parque à imissão
provisória na posse pelo poder expropriante.

Assim, de todo despropositada e contrária às normativas nacionais e
estaduais, a definição, pela presente proposta de zoneamento urbano de …..,
de uma Zona de Transição que abrange parte do Parque Estadual ….12. Nesta,
segundo a Síntese das propostas, “é possível parcelar o solo de forma a
gerar áreas semelhantes a pequenas ocupações rurais em território urbano”,

12 O Caderno de propostas faz menção a Zona de Proteção Ambiental (ZPA) em sua página 51, como
uma zona definida a partir do perímetro do Parque Estadual …., entretanto o mapa disponibilizado
não apresenta nenhuma zona com limites coincidentes com o do Parque Estadual e mesmo a cor
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permitindo usos habitacionais, institucionais, comerciais e de serviços, indústria
e comunitário, em lotes mínimos de 5.000 metros quadrados. Segundo o artigo
28 da Lei 9.985/2000:

Art. 28. São proibidas, nas unidades de conservação, quaisquer alterações,
atividades ou modalidades de utilização em desacordo com os seus
objetivos, o seu Plano de Manejo e seus regulamentos.
Parágrafo único. Até que seja elaborado o Plano de Manejo, todas
as atividades e obras desenvolvidas nas unidades de conservação de
proteção integral devem se limitar àquelas destinadas a garantir a
integridade dos recursos que a unidade objetiva proteger, assegurandose às populações tradicionais porventura residentes na área as condições
e os meios necessários para a satisfação de suas necessidades materiais,
sociais e culturais.

Portanto, reveste-se de irregularidade a proposta de zoneamento
urbano do Município de ….., ao ignorar os limites do Parque Estadual ….., dados
pelo Decreto Estadual n° …. e redefinidos pela Lei Estadual n° ….., e estabelecer
parâmetros de uso e ocupação incompatíveis com a sua função de preservação
ambiental.
Já a área de Proteção Ambiental de …., caracteriza-se como uma
unidade de conservação de uso sustentável, “com um certo grau de ocupação
humana, (...), e tem como objetivos básicos proteger a diversidade biológica,
disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos
recursos naturais” (Lei …., Artigo 15), entretanto, ainda que de uso sustentável as
atividades desenvolvidas em seu interior, devem sempre observar os objetivos
de sua criação e as disposições de seu Plano de Manejo13 e zoneamento
ecológico-econômico.
O zoneamento urbano de …. cria no interior da APA zonas com
parâmetros urbanísticos que permitem alta densidade construtiva, como as Zonas
utilizada para representar a referida zona na legenda, não encontra correspondente no mapa, não
sendo possível identificar sua localização.
13 A APA de ….. teve seu Plano de Manejo aprovado em fevereiro de 2006.
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Especiais de Interesse Social e a Zona Paraná14. Além de zonas de alta densidade
construtiva, há, ainda, a delimitação de duas zonas que permitem atividades de
grande impacto ambiental: a Zona de Proteção do Aeródromo, que tem como
principal objetivo possibilitar que o atual aeródromo desempenhe “atividades
de apoio logístico necessário às atividades industriais que possam futuramente
se instalar na cidade” (Síntese das Propostas, p. 21) e a Zona Especial de Serviços
Urbanos (ao longo da PR-412), que prevê a implantação de usos de indústria
tipo 1, 2 e 315. Há que se mencionar que tal uso é expressamente vedado pelo
Plano de Manejo da APA, que, em seu zoneamento ecológico-econômico,
indicou a parte da área urbana de …. como integrante da Zona de Conservação
…., e proibiu a instalação de indústrias poluidoras e infraestrutura turística de
alto impacto ambiental. Segundo o Plano de Manejo as Zonas de Conservação,
podem ser assim definidas:

b) Zonas de Conservação Ambiental (total de 13) – Nas áreas assim
identificadas admite-se a ocupação do território sob condições adequadas
de manejo e de utilização sustentável dos recursos naturais. Nelas
predominam recursos e fatores ambientais alterados pelo processo de
uso e ocupação do solo. Apresentam níveis diferenciados de fragilidade,
conservação e alteração. Devem, portanto, ser correlacionados com
objetivos e necessidades específicas de conservação ambiental. As normas
de uso e ocupação do solo devem estabelecer condições de manejo
dos recursos e fatores ambientais para as atividades socioeconômicas.
Devem também refletir medidas rigorosas de conservação aplicadas às
peculiaridades ambientais frágeis ou de valor relevante, presentes na
área. (Plano de Manejo, p. 19)

14 Nessa zona são permitidas habitações coletivas e transitórias com até 10 pavimentos.
15 Nessas categorias incluem se os seguintes usos: confecção, malharia, e fabricação de:
acessórios do vestuário, acessórios para animais, artigos de artesanato, artigos de bijuteria, artigos
de colchoaria, cama, mesa e banho, artigos de decoração, artigos de joalheria bolsas, calçados,
gelo, produtos regionais (banana, palmito, gengibre entre outros) guarda-chuva, guarda-sol,
mochila, produtos alimentícios, relógio, roupa, sacola e suprimentos para informática, cozinha
industrial, fiação, funilaria, indústria de panificação, indústria gráfica, serralheria e fabricação
de: acabamentos para móveis, acessórios para panificação, agulhas, alfinetes, anzóis, parelhos
fotográficos, aparelhos ortopédicos, artefatos de cartão, cartolina, papel e papelão, artefatos
de lona, junco e vime, artigos de carpintaria, artigos de esportes e jogos recreativos, artigos
têxteis, embalagens, luminosos, produtos veterinários, tapetes, tecelagem, varais e vassouras e
beneficiamento de pescados.
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No interior da APA de …. está sendo proposta, ainda, a criação de um
novo Setor Especial de Comércio e Serviços, na Rua ….., que visa atrair comércio
e serviços vicinais, de bairro e setoriais, com porte de até 1.000 m² de área
construída e taxa de ocupação de 75%, o que, imediatamente, implica em uma taxa
de permeabilidade de, no máximo, 25%, em uma via que não possui nenhum perfil
para tanto, visto que não conta com infraestrutura para atividades dessa natureza
atualmente instaladas, bem como desempenha, atualmente, a função de eixo de
contenção da ocupação sobre importantes remanescentes da Mata Atlântica.
Imagens 01 a 04: Avenida das Araucárias no ano de 2013.

Fonte: Google Earth, modo street view, 2013.

Portanto, é necessária uma análise mais cautelosa quanto à
possibilidade desse tipo de densidade construtiva no interior de Área de
Proteção Ambiental, bem como a revisão dos usos permitidos e estimulados
nessas zonas, especialmente por se tratar de área muito próxima à Unidade de
Conservação de Proteção Integral – Parque Estadual …. (as zonas do Aeródromo,
Paraná e Especial de Interesse Social encontram-se a menos de 1 km dessas
localidades, inseridas portanto na sua zona de amortecimento, nos termos da
Resolução n. 428/2010 do CONAMA).
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Além do flagrante desrespeito às unidades de conservação existentes
no Município, o zoneamento proposto também ignora por completo os
remanescentes do bioma da Mata Atlântica e avança sobre esses com parâmetros
de uso e ocupação conflitantes com a devida preservação dessas áreas. O Bioma
da Mata Atlântica, patrimônio nacional, possui parâmetros específicos para sua
proteção, dados pela Lei n° 11.428/2006 e regulamentados pelo Decreto n°
6.660/2008, com impossibilidade de supressão de vegetação primária ou, nos
estágios avançados e médio de regeneração, nos seguintes casos:

Art. 11. O corte e a supressão de vegetação primária ou nos estágios
avançado e médio de regeneração do Bioma Mata Atlântica ficam
vedados quando:
I - a vegetação:
a) abrigar espécies da flora e da fauna silvestres ameaçadas de extinção,
em território nacional ou em âmbito estadual, assim declaradas pela
União ou pelos Estados, e a intervenção ou o parcelamento puserem em
risco a sobrevivência dessas espécies;
b) exercer a função de proteção de mananciais ou de prevenção e
controle de erosão;
c) formar corredores entre remanescentes de vegetação primária ou
secundária em estágio avançado de regeneração;
d) proteger o entorno das unidades de conservação; ou
e) possuir excepcional valor paisagístico, reconhecido pelos órgãos
executivos competentes do Sistema Nacional do Meio Ambiente SISNAMA;
II - o proprietário ou posseiro não cumprir os dispositivos da legislação
ambiental, em especial as exigências da Lei nº 4.771, de 15 de setembro
de 1965, no que respeita às Áreas de Preservação Permanente e à
Reserva Legal.
Parágrafo único. Verificada a ocorrência do previsto na alínea a do inciso
I deste artigo, os órgãos competentes do Poder Executivo adotarão
as medidas necessárias para proteger as espécies da flora e da fauna
silvestres ameaçadas de extinção caso existam fatores que o exijam, ou
fomentarão e apoiarão as ações e os proprietários de áreas que estejam
mantendo ou sustentando a sobrevivência dessas espécies.

56

V. 1: ORDENAMENTO TERRITORIAL, INSTRUMENTOS DE POLÍTICA URBANA E GESTÃO DEMOCRÁTICA DA CIDADE

Como já mencionado, a proposta de zoneamento urbano do Município
de …. não só prevê parâmetros urbanísticos de alta densidade construtiva,
que implicam em significativa supressão de remanescentes do Bioma da Mata
Atlântica, como os propõe em porções do território inseridas em Unidades de
Conservação de uso sustentável. A delimitação da Zona Paraná16, que objetiva
a verticalização e permite até 1017 pavimentos para o uso habitacional coletivo,
das Zonas Especiais de Interesse Social, com lotes de 200 metros quadrados e
construções de até 04 pavimentos, e da Zona Especial de Serviços Urbanos, que
permite usos industriais em lotes mínimos de 360 m², são exemplos claros disso.
Como será especificado no item seguinte, o estudo florístico florestal
apresentado analisou a vegetação somente em áreas próximas aos locais já
bastante urbanizados, não contemplando o interior de zonas em que estão
sendo feitas propostas de significativa antropização com uma urbanização com
elevada densidade construtiva.
Entretanto, mesmo essas áreas estando próximas da área urbana e
com falhas na metodologia empregada, já foram categorizadas como de estágio
médio, sugerindo que os remanescentes do Bioma Mata Atlântica, demarcados
como Zona Paraná, Zonas Especiais de Interesse Social e Zona Especial de
Serviços Urbanos, são, possivelmente, de estágios médio e avançado, quando
não vegetação primária.
Portanto, o zoneamento urbano proposto é, de todo, inadequado
e não possui aplicabilidade, pois o levantamento florístico florestal utilizado
para subsidiá-lo não atende aos parâmetros técnicos exigidos e cria zonas e
parâmetros de uso e ocupação que são simplesmente impossíveis de serem
adotados, se cotejados com a legislação ambiental vigente, especialmente com
a Lei da Mata Atlântica, destacadamente seus artigos 12 e 14:

16 Os parâmetros da Zona Paraná (ZPR) são lotes mínimos de 360 para habitação unifamiliar e 2000
metros quadrado para os demais usos, com coeficiente de aproveitamento 1, taxa de ocupação
50% e taxa de permeabilidade de 35%, as Zonas Especiais de Interesse Social têm lotes mínimos
de 200 e 600 metros quadrados, coeficiente de aproveitamento 1 e 3 (habitação coletiva) e taxa de
ocupação de 60% e permeabilidade de 20%, a Zona Especial de Serviços tem lotes mínimos de 360
m², coeficiente de aproveitamento 1, taxa de ocupação 50% e de permeabilidade de 25%.
17 Cabe destacar que está sendo proposta uma alteração no Código de Obras que torna área
não computável as áreas de pilotis e o primeiro pavimento quando utilizados para uso de
estacionamento (Síntese de Propostas, p. 58), tal alteração resulta no acréscimo de 02 pavimentos
em todas as edificações e sobre o limite previsto de altura máxima.
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Art. 12. Os novos empreendimentos que impliquem o corte ou a
supressão de vegetação do Bioma Mata Atlântica deverão ser implantados
preferencialmente em áreas já substancialmente alteradas ou degradadas.
(...)
Art. 14. A supressão de vegetação primária e secundária no estágio
avançado de regeneração somente poderá ser autorizada em caso de
utilidade pública, sendo que a vegetação secundária em estágio médio
de regeneração poderá ser suprimida nos casos de utilidade pública
e interesse social, em todos os casos devidamente caracterizados e
motivados em procedimento administrativo próprio, quando inexistir
alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto, ressalvado
o disposto no inciso I do art. 30 e nos §§ 1o e 2o do art. 31 desta Lei.

Ainda que se considerasse que o levantamento florístico apresentado
está adequado e atende aos quesitos necessários, o que não é verdadeiro, e,
portanto, os remanescentes investigados nas parcelas 41, 46, 48, 50, 94, 97 e 98
fossem enquadrados em estágio de regeneração médio (com exceção da parcela
50 que seria de transição entre inicial e médio), os parâmetros apresentados
pelo zoneamento conflitariam com os dispositivos da Lei da Mata Atlântica no
que tange à possibilidade de supressão para loteamentos e edificações:

Art. 30. É vedada a supressão de vegetação primária do Bioma
Mata Atlântica, para fins de loteamento ou edificação, nas regiões
metropolitanas e áreas urbanas consideradas como tal em lei específica,
aplicando-se à supressão da vegetação secundária em estágio avançado
de regeneração as seguintes restrições:
I - nos perímetros urbanos aprovados até a data de início de vigência
desta Lei, a supressão de vegetação secundária em estágio avançado
de regeneração dependerá de prévia autorização do órgão estadual
competente e somente será admitida, para fins de loteamento ou
edificação, no caso de empreendimentos que garantam a preservação
de vegetação nativa em estágio avançado de regeneração em no mínimo
50% (cinqüenta por cento) da área total coberta por esta vegetação,
ressalvado o disposto nos arts. 11, 12 e 17 desta Lei e atendido o disposto
no Plano Diretor do Município e demais normas urbanísticas e ambientais
aplicáveis;
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II - nos perímetros urbanos aprovados após a data de início de vigência
desta Lei, é vedada a supressão de vegetação secundária em estágio
avançado de regeneração do Bioma Mata Atlântica para fins de
loteamento ou edificação.
Art. 31. Nas regiões metropolitanas e áreas urbanas, assim consideradas
em lei, o parcelamento do solo para fins de loteamento ou qualquer
edificação em área de vegetação secundária, em estágio médio de
regeneração, do Bioma Mata Atlântica, devem obedecer ao disposto no
Plano Diretor do Município e demais normas aplicáveis, e dependerão de
prévia autorização do órgão estadual competente, ressalvado o disposto
nos arts. 11, 12 e 17 desta Lei.
§ 1o Nos perímetros urbanos aprovados até a data de início de vigência
desta Lei, a supressão de vegetação secundária em estágio médio
de regeneração somente será admitida, para fins de loteamento ou
edificação, no caso de empreendimentos que garantam a preservação
de vegetação nativa em estágio médio de regeneração em no mínimo
30% (trinta por cento) da área total coberta por esta vegetação.

Os parâmetros de uso e ocupação do solo previstos são incompatíveis
com a necessidade de se preservar, no mínimo, 30% da área total coberta pela
vegetação do Bioma Mata Atlântica, bem como com a vedação de supressão
no entorno de unidades de conservação e da preferência de implantação de
empreendimentos nas áreas já substancialmente alteradas ou degradadas.
Portanto faz-se imperiosa a revisão do levantamento florístico e
florestal e uma completa reformulação do zoneamento urbano com o intuito
de torná-lo aplicável e sanar as irregularidades acima descritas.

B.4 Redução das Zonas Especiais de Interesse Social e “interiorização
das mesmas”.
O zoneamento proposto reduz a área urbana destinada às Zonas
Especiais de Interesse Social e também promove uma “interiorização” destas,
concentrando as novas áreas em locais mais distantes da orla e de bairros mais
consolidados e com maior oferta de serviços.
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O caderno de propostas justifica tal redução da seguinte forma:

A capacidade atual das ZEIS no município ultrapassa o déficit habitacional
absoluto, porém tem pouca relação com o déficit habitacional quando o
mesmo é composto por aspectos qualitativos. A falta de alguns componentes
relacionados à infraestrutura urbana, principal razão para o alto déficit
habitacional de …., se justifica quando se analisa a localização das ZEIS e das
habitações populares em geral. (…). Dessa forma a redefinição territorial e
reformulação das Zonas Especiais de Interesse Social no Município se faz
necessária, principalmente em relação à instituição de ZEIS de vazio, como
solução para sanar os principais problemas enfrentados pelo município
no âmbito da habitação social, e na busca de maiores recursos juntos aos
programas habitacionais do Governo Federal.

A justificativa para a redução da área urbana delimitada como ZEIS se
mostra de todo inadequada, inicialmente, porque, segundo estudos da Fundação
João Pinheiro, que utiliza dados do censo do IBGE de 2010, o Deficit Habitação
relativo às novas unidades que precisam ser edificadas é de 1.194 unidades
(representando 11,9% do total de habitações existentes, esse percentual é
de 8,7% no Estado do Paraná), enquanto os inadequados (com ausência de
infraestrutura ou banheiro exclusivo e adensamento excessivo em domicílios
próprios) é de 1.068 domicílios (representando 11,8% do total).
Portanto, a necessidade de edificação é maior do que a de adequação.
Ainda assim uma estratégia não anula a outra, primeiro porque as ZEIS podem
ser separadas em categorias de acordo com a finalidade (ZEIS vazias, destinadas
à produção de novas unidades habitações e ZEIS de regularização, destinadas à
regularização de assentamentos precários existentes) e, porque, normalmente,
a urbanização e regularização implicam em remanejamentos e realocações,
assim essas estratégias deve ser combinadas.
Ao observarmos o mapa do zoneamento proposto de forma associada
à imagem de satélite, constatamos que essa redução é ainda maior, pois os
novos contornos das ZEIS deixaram de atingir áreas já ocupadas e passaram a
abranger áreas de remanescente da Mata Atlântica, além de estarem na zona
de amortecimento do Parque Estadual ….., inviabilizando a sua utilização para a
essa finalidade.
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C) Ausência de comprovação do interesse público em parte das propostas
apresentadas.
Parte das propostas apresentadas carecem de justificativas de interesse
público. A primeira delas é a de “constituição de um Banco de Terrenos (ou algo
similar) que possibilite a permuta amigável de propriedade imobiliária nos casos
de lote formal em área não-edificável segundo as normas do Plano Diretor”
(Síntese das Propostas, p. 118). Dos instrumentos urbanísticos atualmente
existentes, o que mais se aproximaria do conceito de criação de um banco de
terras seria o de Direito de Preempção, que visa garantir ao Poder Executivo
Municipal a preferência na aquisição de imóveis urbanos, mediante alienação
onerosa, ou seja, reconhecendo-se a necessidade dos Municípios obterem áreas
para a execução da política urbana, é assegurada a preferência dele na aquisição
de imóveis previamente demarcados. Dentre as hipóteses legalmente previstas
para o direito de preempção, estão:

Art. 26. O direito de preempção será exercido sempre que o Poder Público
necessitar de áreas para:
I – regularização fundiária;
II – execução de programas e projetos habitacionais de interesse social;
III – constituição de reserva fundiária;
IV – ordenamento e direcionamento da expansão urbana;
V – implantação de equipamentos urbanos e comunitários;
VI – criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes;
VII – criação de unidades de conservação ou proteção de outras áreas de
interesse ambiental;
VIII – proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico;
IX – (VETADO)

Observe-se, todavia, que a ideia de permutar imóveis públicos hábeis
à edificação por áreas non aedificandi de particulares acha-se, desde sua
gênese, eivada de intolerável ilegalidade e franca violação aos princípios da
Administração Pública. Antes de tudo, porque a jurisprudência já assentou a
inexigibilidade de indenização a proprietários que sofram restrições em suas

V. 1: ORDENAMENTO TERRITORIAL, INSTRUMENTOS DE POLÍTICA URBANA E GESTÃO DEMOCRÁTICA DA CIDADE

61

faculdades pela simples alteração de parâmetros urbanísticos, vez que não
se trata de desapropriação indireta e que as meras expectativas de ganhos
imobiliários frustradas não configuram direito adquirido. Trata-se de ônus a
ser suportado por força da função socioambiental da propriedade. Ademais,
do ponto de vista do interesse público, a prática caraterizaria improbidade
administrativa, ao cambiar terrenos valorizados por áreas com óbices e gerar
enriquecimento ilícito a particulares.
O caderno de propostas apresenta também produtos extremamente
detalhados, como a “Ponte Icônica” (p. 93 a 102), a vetorização de plantas de
loteamentos aprovados e sistema extrator (p. 111), o Governo Eletrônico (p.
116), que não estão, necessariamente, relacionados às demandas surgidas
durante o processo de elaboração do Plano Diretor e que se configuram como
soluções extremamente restritivas, pois indicam produtos prontos e não
critérios e parâmetros para a resposta de possíveis problemas.

D) Manutenção do instrumento da Outorga Onerosa do Direito de construir
como instrumento de regularização das edificações.
A atual Lei Municipal que regulamenta a Outorga Onerosa do Direito de
Construir no Município de …., Lei n° …., prevê a utilização do instrumento para a
regularização de edificações clandestinas:

Art. 13 A Outorga Onerosa do Direito de Construir poderá ser utilizada
para a regularização de empreendimentos, onde cabe ao proprietário
requerer a Secretaria Municipal de Urbanismo o pedido de regularização.
§ 1º Serão considerados empreendimentos passíveis de regularização
àqueles que não possuírem alvará de construção ou conclusão de obra.
§ 2º O valor para regularização será na conta corrente ao Fundo de
Desenvolvimento Urbano, instituído por lei específica.
§ 3º O Secretário Municipal de Fazenda, mediante portaria própria, fixará
as instruções complementares para o depósito do valor da contrapartida
financeira na conta corrente mencionada.
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A atual proposta do Plano Diretor prevê a manutenção desse dispositivo
nos seguintes termos:

c) Art – A outorga onerosa do direito de construir poderá ser utilizada para
a construção de novas edificações. As construções existentes poderão ser
objeto de regularização mediante aprovação e o pagamento de outorga
onerosa, não comportando isenções de nenhuma espécie;
d) O artigo que possibilita a regularização de construções fora do padrão
da zona fica alterado, possibilitando a regularização somente de imóveis
com lançamento das benfeitorias anteriores ao ano de 2005. O prazo para
os proprietários solicitarem a regularização será de dois anos a contar da
vigência da lei.

A Outorga Onerosa do Direito de Construir é um instrumento classificado
como de gestão social da valorização imobiliária, por seu potencial de arrecadar
parte do incremento do valor aferido pelos imóveis após a urbanização de seu
entorno, e introduzido no Direito Urbanístico pela Lei 10.257/2001 (Estatuto da
Cidade), que, em seu artigo 28, o define:

Art. 28. O plano diretor poderá fixar áreas nas quais o direito de construir
poderá ser exercido acima do coeficiente de aproveitamento básico
adotado, mediante contrapartida a ser prestada pelo beneficiário.
§ 1o Para os efeitos desta Lei, coeficiente de aproveitamento é a relação
entre a área edificável e a área do terreno.
§ 2o O plano diretor poderá fixar coeficiente de aproveitamento básico
único para toda a zona urbana ou diferenciado para áreas específicas
dentro da zona urbana.
§ 3o O plano diretor definirá os limites máximos a serem atingidos pelos
coeficientes de aproveitamento, considerando a proporcionalidade
entre a infra-estrutura existente e o aumento de densidade esperado
em cada área.
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A outorga permite, portanto, um aumento da área construída total
em áreas que possuam infraestrutura com capacidade de suporte para tanto.
Nesse contexto, a utilização do instrumento para a regularização de edificações
clandestinas ou irregulares se mostra, de todo, inadequada18, visto que a
outorga deve ser concedida para edificações a serem construídas, ainda no
seu processo de licenciamento, e só possibilita adicionar área total construída,
mesmo assim dentro de parâmetros máximos preestabelecidos.
Assim, não há como se utilizar o instrumento para regularizar qualquer
edificação e quaisquer parâmetros urbanísticos, como recuo do alinhamento
predial e taxa de permeabilidade, que possuem outras lógicas e asseguram
outras qualidades urbanísticas que não necessariamente a da valorização
imobiliária e de capacidade de suporte da infraestrutura existente. Nesse
sentido alerta José Afonso da Silva:

[a outorga onerosa do direito de construir] só pode ocorrer onde a lei
de zoneamento a permite, porque é imprescindível a vinculação do
instituto com o zoneamento, sob pena do solo criado se transformar
em instrumento deformador da cidade ou até em um simples meio
de arrecadação de recursos financeiros. Quer dizer, é necessário um
instrumento que o limite, assim como é indispensável obedecer à
proporcionalidade entre solo público e solo privado (grifos nossos).

Conclui-se, portanto, como de toda descabida a manutenção da
utilização da outorga onerosa do direito de construir como instrumento de
regularização de edificações clandestinas ou edificadas em desconformidade
com o projeto aprovado.

18 Nesse sentido já se manifestou esse Centro de Apoio por meio da Consulta n. 17 de 2013,
disponível em: http://www.urbanismo.mppr.mp.br/arquivos/File/Consulta17Guarapuava_
versaosite__1.pdf.
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2.4 Regularidade metodológica e material do Plano Diretor, especialmente, na
consideração do aspecto ambiental, como áreas úmidas, áreas de preservação
permanente, Unidades de Conservação, Mata Atlântica, em todos os estágios,
área de manancial, etc;
A fim de analisar os dados expostos no diagnóstico de vegetação
do Município, verificou-se a necessidade de análise técnica específica do
Levantamento Florístico Florestal Publicado em …... Neste, identificaram-se
aspectos metodológicos, legais e discursivos que, na opinião da equipe técnica,
necessitariam de esclarecimentos adicionais para atender os objetivos propostos
no futuro Plano Diretor de …..
Em destaque, convém discutir sobre o objetivo proposto pelo
Levantamento Florístico Florestal, o qual objetiva apresentar os resultados do
inventário florestal e da caracterização secessional dos remanescentes florestais
urbanos do município19. Para tanto, o trabalho consistiria em um levantamento
florestal/florístico, com instalação de 100 parcelas de inventário florestal e
caracterização de espécies indicadoras de estágios de regeneração, conforme
a Resolução CONAMA 02/94, que serve para enquadrar a vegetação primária
e secundária nos estágios inicial, médio e avançado de regeneração da Mata
Atlântica20.
Neste particular, já de início, constata-se ausência, no estudo, da
identificação específica das áreas de Manguezal e Restinga, as quais têm
proteção legal mais restritiva que a Floresta de Terras Baixas (mata Atlântica),
sendo que estas são típicas do Município de ….. (área urbana inclusive). Em
outras palavras, os termos restinga e manguezal não são sequer mencionados
no levantamento florístico, o que, em tese, pode embasar parâmetros de gestão
territorial lesivos ao meio Ambiente e/ou ilegais.
De forma diversa, outro estudo que embasa a proposta do novo Plano
Diretor, o Diagnóstico Consolidado, acusa áreas de Restinga e Mangue em área
urbana:

19 Pg. 13 – Levantamento Florístico Florestal – revisão do Plano Municipal de …...
20 Pg. 13 – Levantamento Florístico Florestal – revisão do Plano Municipal de …..
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Caracterizado pela variação de salinidade, resultado dos ciclos e tipos
de marés assim como dos influxos das correntes fluviais, a baía de …. possui
características estuarinas apresentando sua margem extensas florestas de
mangues, restingas e marismas que chegam, em alguns trechos, a largura de
250 metros (SEMA, 2006)21.
O Estado do Paraná concentra a segunda maior extensão de restinga
do Brasil, o que equivale à 99.876 ha, dos quais 19.414 hectares encontramse inseridos no território de …... (SOSMA, 2014). As áreas de Restinga são
determinadas pelo Código Florestal Brasileiro como áreas de proteção
permanente. Em ….. essas áreas encontram-se muito expostas e próximas
às áreas ocupadas, fatos que as deixam sujeitas às agressões advindas da
ocupação.22
Ademais, a Figura nº 47, constante no Diagnóstico Consolidado mapeia
as áreas de Restinga incidentes no perímetro urbano de ….., as quais foram
negligenciadas no Levantamento Florístico Florestal. Tal ausência de parâmetros
de detalhe é extremamente relevante, pois, desconsidera os parâmetros de
classificação de vegetação de Mata Atlântica Conama nº 447/2012 e 417/2009.
Como os parâmetros protetivos legais da vegetação de restinga são mais
restritivos que os da Floresta de Terras Baixas, o diagnóstico apresentado não
poderá (na formatação apresentada) servir de instrumento para aplicação do
regime legal de proteção de restinga no Município de Guaratuba.
Mesma contradição é evidenciada quando da análise de áreas de
manguezal, cujo mapeamento no perímetro urbano do Município de ….. é
ilustrado pela Figura nº 48, constante no Diagnóstico Consolidado, mas não é
mencionado no levantamento Florístico Florestal. Tal formação pioneira é de
Preservação Permanente (APP), conforme Código florestal vigente.
Outra proposta metodológica carente de justificativa consiste na
escolha dos locais de coleta de dados, os quais foram plotados em fragmentos
florestais localizados dentro de 12 loteamentos no município de …...,
concentrados especialmente nas áreas de vegetação próximas à urbanização.
Do analisado, é facilmente evidenciável que as áreas mais preservadas e

21 Pg. 89 – Diagnóstico Consolidado – revisão do Plano Municipal de …..
22 Pg. 117 – Diagnóstico Consolidado – revisão do Plano Municipal de …..
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relevantes de Mata Atlântica não foram inventariadas, uma vez que estas estão
distantes das áreas mais urbanizadas, entretanto, ainda dentro do perímetro
urbano.
Tal escolha técnica para coleta de dados amostrais mais impactados
pela urbanização restringe a utilização do estudo, uma vez que os dados
coletados não representam as áreas mais afastadas da coleta, nem as áreas mais
preservadas, e nem as áreas mais impactadas, mas apenas a estreita faixa que as
divide.
Neste particular, conclui-se que o levantamento apresentado é
válido apenas para as áreas com pressão de urbanização, as quais não podem
representar as áreas urbanas mais afastadas, cujas imagens indicam melhor
estado de conservação. Destaca-se ausência de estudo que delimitam as áreas
de Restinga e Reserva Legal, além da indefinição de representatividade dos
dados no inventário dentro do perímetro urbano de …..

3. Considerações Finais e sugestões do Centro de Apoio Operacional
das Promotorias de Justiça de Proteção ao Meio Ambiente e
Habitação e Urbanismo.
Em face das considerações expostas acima o Centro de Apoio das
Promotorias de Justiça de Proteção ao Meio Ambiente e Habitação e Urbanismo
sugere à … Promotoria de Justiça de ….. as seguintes medidas:

I) Que verifique junto ao Município se aconteceram as audiências que
foram divulgadas (atas, listas de presença, registro audiovisual, edital de
convocação) e que este demonstre se houve participação do Conselho
Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente no acompanhamento do
processo de revisão do Plano Diretor (caso não seja possível a demontração
incorrerá em vício que implica na nulidade do processo e em eventual ato
de improbidade administrativa – Art. 52 da Lei 10.257/2001).
II) Apresentação do Projeto de Lei do Plano Diretor e das demais leis que
o compõe, com a comprovação de atendimento ao conteúdo mínimo
estabelecido pelo artigo 42 da Lei 10.257/2001, bem com a inserção de
políticas e propostas, traduzidas em um macrozoneamento municipal e
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debatidas previamente com a população, assegurando assim que o Plano
Diretor contemplará todo o território municipal, conforme o previsto pela
legislação nacional.
III) Reestruturação da proposta de zoneamento apresentada visando sua
compatibilidade com os a legislação agrária e o Estatuto da Cidade e as
condições impostas pelos espaços territorialmente protegidos existentes
na zona urbana de …...
IV) Revisão de parte das propostas apresentadas adequando-as às normas
de Direito Urbanístico e demonstrando o interesse público das mesmas.
V) Elaboração de estudos para a complementação do levantamento
florístico florestal, visto que foi constatada a ausência de estudo que
delimite as áreas de Restinga e Reserva Legal, além da indefinição de
representatividade dos dados no inventário dentro do perímetro urbano
de …... Sendo necessária, no mínimo, as seguintes complementações:
a) utilizar os parâmetros de classificação de Restinga das Resoluções
Conama nº
447/2012 e 417/2009, bem como o mapa
apresentado na Figura nº 47 do Diagnóstico
Consolidado,
diagnosticar e mapear as áreas de Restinga e seu regime legal de proteção;
b) identificar as áreas de vegetação pioneira de manguezal no perímetro
urbano, diagnosticar e mapear as áreas de Restinga e seu regime legal de
proteção;
c) delimitar as áreas que são representadas pelo diagnóstico resultante
do Levantamento Florístico Florestal.

Cabe destacar que todas as adequações e alterações do Plano Diretor
realizadas pelo Município devem ser novamente submetidas a apreciação da
população local.

É a consulta.
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Curitiba, 10 de julho de 2017.

Alberto Vellozo Machado
Procurador de Justiça
Coordenador do CAOP-MAHU
Alexandre Gaio
Promotor de Justiça
CAOP-MAHU
Alberto Barcellos
Engenheiro Florestal
CREA-PR 103430/D
Laura Esmanhoto Bertol
Arquiteta e Urbanista
CAU-PR A43637-2
Paulo Alfonso Conte
Engenheiro Florestal
CREA-PR 25.087/D
Thiago de Azevedo Pinheiro Hoshino
Assessor Jurídico
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CONSULTA Nº 054/2016
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
Subprocuradora-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos do Ministério Público do
Paraná, conforme decisão de fls. 1183, para manifestação deste CAOP Habitação
e Urbanismo sobre a matéria contida no Protocolo MPPR ..., em especial as cópias
do Inquérito Civil ... 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
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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 8.663/2026
(Plano Diretor), da Lei Municipal nº 10.731/2011, as legislações municipais que
mudaram os parâmetros de zoneamento da cidade de ... listadas na fl. 725, bem
como a Recomendação Administrativa exarada pela Promotoria de Justiça de ...
e a decisão proferida nos autos da Ação Popular nº ...

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. 725):
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
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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 Paraná23), 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).24

23 Art. 4º. A organização político-administrativa do Estado compreende os Municípios, regidos por
leis orgânicas próprias, observados os princípios da Constituição Federal e desta. Art. 7º. São
Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.
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; III – a preservação de áreas periféricas de
produção agrícola e pecuária; IV – a garantia à preservação, à proteção e à recuperação do meio
ambiente e da cultura; V – a criação e manutenção de parques de especial interesse urbanístico,
social, ambiental, turístico e de utilização pública; VI – a utilização racional do território e dos
recursos naturais, mediante controle da implantação e do funcionamento de atividades industriais,
comerciais, residenciais e viárias.
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.
24 Art. 1°. O Estado do Paraná, integrado de forma indissolúvel à República Federativa do Brasil,
proclama e assegura o Estado democrático, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores
sociais, do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político e tem por princípios e objetivos: I – o
respeito à unidade da Federação, a esta Constituição, à Constituição Federal e à inviolabilidade dos
direitos e garantias fundamentais por ela estabelecidos; II – a defesa dos direitos humanos; III – a
defesa da igualdade e o consequente combate a qualquer forma de discriminação; IV – a garantia
da aplicação da justiça, devendo prover diretamente o custeio da gratuidade processual aos
reconhecidamente pobres, nos termos da lei; V – a busca permanente do desenvolvimento e da
justiça social; VI – a prestação eﬁciente dos serviços públicos, garantida a modicidade das tarifas;
VII – o respeito incondicional à moralidade e à probidade administrativas; VIII – a colaboração e a
cooperação com os demais entes que integram a Federação; I X – a defesa do meio ambiente e da
qualidade de vida. Art. 27. A administração pública direta, indireta e fundacional, de qualquer
dos Poderes do Estado e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade, razoabilidade, eficiência, motivação, economicidade (…).
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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, em 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”:

74

V. 1: ORDENAMENTO TERRITORIAL, INSTRUMENTOS DE POLÍTICA URBANA E GESTÃO DEMOCRÁTICA DA CIDADE

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, em 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.
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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 planodiretor”. 25

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.

25 apud MUKAI, Toshio. Direito Urbano e Ambiental. Editora Fórum, 2006, pág. 341.
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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 26
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

26 PINTO, Victor Carvalho. Direito Urbanístico: Plano diretor e direito de propriedade. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2005, p. 115 e 133.

V. 1: ORDENAMENTO TERRITORIAL, INSTRUMENTOS DE POLÍTICA URBANA E GESTÃO DEMOCRÁTICA DA CIDADE

77

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
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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
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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
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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 Paraná27, 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 Paraná28, 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

27 Art. 1°. O Estado do Paraná, integrado de forma indissolúvel à República Federativa do Brasil,
proclama e assegura o Estado democrático, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores
sociais, do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político e tem por princípios e objetivos: (...)
III - a defesa da igualdade e o conseqüente combate a qualquer forma de discriminação;
Art. 27. A administração pública direta, indireta e fundacional, de qualquer dos Poderes do Estado
e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade,
razoabilidade, eficiência, motivação, economicidade e, também, ao seguinte:
28 Art. 17. Compete aos Municípios: (...) III - promover, no que couber, adequado ordenamento
territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo
urbano;
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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 Promotor de Justiça Dr. …, 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.
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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”29.

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 pacto30, 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:

29 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 7 ed., p. 441.
30 Com exceção das Leis nº 11.694/2014 e nº 11.801/2014, que foram propostas pelo Prefeito
Municipal de Ponta Grossa, mas ainda sim inconstitucionais por falta de realização de audiências
públicas antes da formatação dos projetos de leis (princípio democrático no planejamento urbano)
ou de embasamento em estudos técnicos sobre os impactos urbanísticos.
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(…) 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 impõese 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
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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 1.0000.10.0234277/000. 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).31

31 Do rol analisado, somente as Leis nº 11.694/2014 e nº 11.801/2014 foram propostas pelo
Prefeito Municipal.
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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 qualificase 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, destacase, 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’).32

32 DE CASTRO, José Nilo. Direito Municipal Positivo. 5.ed., Belo Horizonte: Del Rey, 2001, p. 398.
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Desta feita, conclui-se que o planejamento democrático participativo,
com o advento da Constituição Federal, não se afigura como mera vontade
dos governantes33, 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, fornecendolhes, sempre em tempo, os estudos, desenhos, plantas, documentos
e justificativas correspondentes, propiciando, assim, suporte a essas
discussões públicas”34.

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:

33 DA SILVA, José Afonso. Direito Urbanístico Brasileiro". Malheiros Ed., 1997, pág. 86.
34 GASPARINI, Diogenes. Temas de direito urbanístico 4. In: Aspectos jurídicos do plano diretor.
São Paulo: coedição Ministério Público/Imprensa Oficial, 2005. p. 85.
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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
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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
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violação ao devido processo legal substantivo, ao privar a população de Ponta
Grossa 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
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do processo de urbanização, para o qual o planejamento urbano deve dar
tratamento isonômico aos interessados (sejam os particulares ou moradores da
região)35, 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 … da Lei Municipal nº 752/2009 do Município de ..., 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).

35 Art. 2o A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções
sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais: IX – justa
distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização;
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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 ...). 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
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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. 630 do protocolado da SUBJUR, o Ofício ….-GP pelo
qual o Exmo. Senhor Prefeito ... comunicou ao Presidente da Câmara Municipal
que a Lei Municipal 12.139 recebeu veto sob a seguinte justificativa:
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“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 préconstituídas, 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”.
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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.
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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).
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”.
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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).
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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. 725) 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 ProcuradoriaGeral 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.
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Curitiba, 17 de maio de 2016.
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REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE 01/2014
PROCURADORIA DE JUSTIÇA CÍVEL
HABITAÇÃO E URBANISMO

				

APRESENTAÇÃO
É impugnação de inconstitucionalidade contra a Lei 11.487/2013 do
Município de ..., que alterou pontualmente o zoneamento do lote nº 82-1/14 da
... de Zona Residencial-3 em Zona Comercial-3, com o único intuito de permitir a
instalação do hipermercado da rede ..., tal como se infere do projeto de lei.
Além de ferir a ordem urbanística, porquanto é contrária à integração
promovida pelo planejamento urbano, destinado a melhor alocar os diversos
interesses da Cidade no território, ao fito de propiciar o seu desenvolvimento
sustentável e o bem-estar dos seus habitantes, esta lei apresenta violações
formais e materiais contra a Constituição Estadual, pois desrespeita:
1. Os princípios da igualdade e impessoalidade –art.1º, III, e 27, CE –
pois a alteração pontual permite a valorização imobiliária de alguns poucos
proprietários de imóveis em detrimento dos demais proprietários da região,
e foi urdida para possibilitar a instalação do hipermercado ... naquela região,
atuando o legislador em prol do interesse de particulares e em desacordo com
o interesse público;
2. Os princípios da integralidade, unidade e reserva de conteúdo do
Plano Diretor – art. 150 da CE e art.3º do Plano Diretor de ... – pois contraria a
coesão entre as normas urbanísticas;
3. Planejamento urbano – art.17, VIII, CE – porque efetuou a alteração
pontual sem embasamento técnico, o que prejudica o correto ordenamento
territorial;
4. Os objetivos finalísticos da política urbana – art.150 e 151, IV e VI,
CE – uma vez que não melhora a vida dos moradores da região, ao contrário, ao
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alterar significativamente o padrão urbanístico da região, prejudica o dia a dia
dos que ali transitam;
5. O princípio da separação dos poderes na sua edição –art.4º, 7º, 150,
151 I e II, e 152, CE, e art.113 da Lei Orgânica do Município de ... – pois leis que
alteram o planejamento urbano são de iniciativa privativa do Poder Executivo
Municipal, não podendo serem propostas por vereador; e
6. A participação democrática na alteração do zoneamento – art.151,
II, CE e art.40, §4 167, Estatuto das Cidades – porque a participação popular
nos processos de alteração do zoneamento é imprescindível para garantir o
interesse público.

REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
Objeto: Lei Municipal n. 11.847/2013 (Município de ...)

1. Relatório do Caso
A este subscritor foram encaminhados, para elaboração de parecer de
2º grau, os autos de Agravo de Instrumento ..., oriundos de decisões proferidas
nos autos da Ação Popular nº ..., da Comarca de ..., proposta por ... e Outros
contra o Município de ..., ... e Outros, ao fito de anular a Lei Municipal nº
11.847/2013, a qual alterou de modo pontual o zoneamento urbano local,
somente modificando o padrão urbanístico do Lote nº 82-1/14 da Gleba ...,
transformando-o de Zona Residencial-3 para Zona Comercial-3, o que permitiu
a instalação do Mercado ... naquele lote.
O pedido de anulação da Lei Municipal11.487/2013 fundamenta-se nos
seguintes fatores:
a) a Lei não tem caráter abstrato, geral e hipotético, tendo sido
editada exclusivamente para beneficiar a empresa ..., pois a instalação do
empreendimento foi possível tão somente com a alteração do zoneamento da
rua/lote onde o supermercado será construído. É, portanto, norma de efeitos
concretos;
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b) a referida Lei desrespeita o planejamento urbano em sua integralidade
sistêmica e fere os artigos 21 e 22 da Lei Municipal nº 7482/1998 (Plano Diretor
de ...), os quais exigem a elaboração prévia de Relatório de Impacto Urbano –
RIAU à alteração do zoneamento, sendo que este relatório deve ser avaliado
pelo IPPUL e o Conselho Municipal de Planejamento Urbano – CMPU, e após,
publicado em jornal de ampla divulgação local;
c) a alteração pontual no zoneamento para beneficiar particular
contribui com o crescimento desordenado da região;
d) a Lei Municipal em questão ofende os princípios da legalidade,
moralidade, impessoalidade e o interesse público.
Ao final, requereu a anulação da referida lei e antecipação dos efeitos
da tutela para suspender a concessão dos alvarás de construção.
O d. juízo de primeiro grau deferiu a antecipação dos efeitos da tutela,
por entender que a Lei em questão é norma de efeitos concretos, equiparandose a ato administrativo, motivo pelo qual pode ser objeto de ação popular e
de anulação pelo Poder Judiciário quando for ilegal ou lesivo ao patrimônio
público, bem como reconheceu verossimilhança nas alegações do autor quanto
aos vícios no procedimento de aprovação e sanção tácita da Lei, pois realizado
sem a elaboração de prévio Relatório de Impacto Ambiental Urbano, além
da insuficiente divulgação para propiciar a participação popular, conforme
determina o Plano Diretor Municipal.
Contra a decisão interlocutória foi interposto o Agravo de Instrumento
nº ... Ao apreciar o referido recurso, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná
extinguiu a ação popular sem julgamento do mérito, pois, não observando ser
a Lei Municipal 11.487/2013 norma de efeitos concretos, a ação popular seria
via inadequada para declarar, pelo controle abstrato, a inconstitucionalidade
(cópias das peças em anexo).
No entanto, melhor análise do caso, faz-nos crer que a Lei Mun.
11.847/2013 ofende a Constituição Estadual, formal e materialmente, além de
fulminar o núcleo essencial mesmo da noção de planejamento urbano.
Com efeito, a ordem urbanística é assegurada pela integração do
Plano Diretor e suas leis subjacentes (Lei de Uso e Ocupação do Solo, Lei de
Parcelamento do Solo, Lei do Sistema Viário, entre outras), cujas normas devem
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ser coerentes e harmônicas entre si, a fim de propiciar o pleno desenvolvimento
da função social da cidade e o bem estar social de seus habitantes (art.182 da
Constituição Federal).
Ao planejar a cidade, portanto, projeta o Administrador a ordenação,
a ocupação e a expansão do solo urbano, procurando obter uma desejável
e adequada proporção entre densidade populacional e as edificações no
aglomerado urbano36. Para tanto, realiza o zoneamento, dividindo a cidade
por zonas atribuindo a cada setor uma funcionalidade específica útil ao
conjunto, compatível com a sua destinação37. O zoneamento estabelece setores
residenciais, comerciais e industriais; ordena a circulação e tráfego no perímetro
urbano; dispõe sobre construções e usos admissíveis, entre outros, como meio
de garantir a qualidade de vida dos munícipes.
Por tais motivos entende-se que qualquer alteração no zoneamento
deve observar as diretrizes e o conteúdo do planejamento urbano estipulado
pelo Plano Diretor e suas normas subjacentes, preservando, assim, a unidade do
conjunto de normas urbanísticas municipais.
É neste contexto que se busca afastar alteração pontual e não
fundamentada da Lei de Zoneamento. Metamorfoses desta natureza não
respeitam o planejamento urbano proposto pelo Poder Público no Plano Diretor,
a partir de estudos e métodos especializados que, por sua especificidade
e aprofundamento, não raro, exigem mesmo contratação de equipes
multidisciplinares de profissionais externos ao quadro de servidores municipais.
Sucessivas rupturas neste produto holístico sem o necessário embasamento
técnico e avaliação de impactos conformam verdadeira “colcha de retalhos”
no zoneamento urbano, em contrariedade com as demais definições de uso e
ocupação do solo e desencadeando a desorganização da cidade. Neste sentido,
colacionamos o ensinamento de Victor Carvalho Pinto:
Um plano já em vigor pode se alterado parcialmente, respeitando o
mesmo processo de planejamento previsto para a elaboração do plano. A
desvirtuação das normas de zoneamento, comum a praticamente todos
os Municípios brasileiros, não decorre do caráter pontual das alterações,

36 AFONSO DA SILVA, José. Direito Urbanístico Brasileiro. 7ª Ed. São Paulo: Malheiros,2012. p.235.
37 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro. 17ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2013. p.577
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mas da sua completa falta de embasamento técnico. A mudança do plano
diretor é uma decorrência normal do processo de planejamento, em que
tem de haver uma retroalimentação permanente a partir da realidade
da cidade, que é dinâmica, mas é preciso que as alterações pontuais
respeitem a coerência global do plano38.

Como se vê, a Lei ora impugnada está em nítida rota de colisão com a
noção de planejamento racional e com o sistema urbanístico municipal global.
Das informações trazidas pelos autores populares, denota-se que para a
região onde se encontra o lote cujo zoneamento foi pontualmente alterado, foram
delimitados parâmetros urbanísticos de Zona Residencial-3, caracterizada por ser
de uso predominante residencial individual e coletivo, de média intensidade39.
Ao modificar a lei para incluí-los na Zona Comercial-3, para a qual se
preveem ocupação de média intensidade e uso misto e o desenvolvimento
de atividades de comércio varejista e prestação de serviços que exigem áreas
amplas, com vistas a autorizar a instalação do Hipermercado ..., o Município de
... desconsidera o que fora planejado para a região.
Ao fomentar empreendimentos contrários às características normais do
bairro, causa também impactos importantes na infraestrutura, pois é notório o
aumento nos fluxos de tráfego (significativa circulação de pessoas e automóveis
em frequência ao hipermercado), e, consequentemente, o incremento do
trânsito e do consumo dos equipamentos e serviços públicos, tais como coleta
de esgoto, fornecimento de energia elétrica e transporte público, além das
necessidades inerentes à estrutura do mercado, gerando pressão ilegitimamente
suportada pela vizinhança e pelo Erário Público.
Do exposto, exsurge que a alteração pontual empreendida no
zoneamento afronta a ordem urbanística, interesse difuso alocado sob a tutela
do Ministério Público, nos termos do art. 1º, VI da Lei n. 7.347/1985,motivo pelo
qual deve ser, de pronto, combatida.

38 CARVALHO PINTO, Victor. Direito Urbanístico: Plano Diretor e Direito de Propriedade. São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2005. p.263
39 Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano do Município de Londrina, Lei 7485/1998, artigos 7º e 15.

V. 1: ORDENAMENTO TERRITORIAL, INSTRUMENTOS DE POLÍTICA URBANA E GESTÃO DEMOCRÁTICA DA CIDADE

105

2. Aspectos de Inconstitucionalidade
Nesse viés, no que tange à inconstitucionalidade da Lei Municipal
11.847/2013, a mesma é materialmente inconstitucional, primeiramente porque
ofende os princípios da igualdade e impessoalidade expressos nos artigos 1º, III,
e 27 da Constituição do Estado do Paraná40, havendo favorecimento de particular
(pessoa jurídica com fins lucrativos, inclusive), em detrimento dos interesses
públicos, coletivos e difusos.
Em segundo lugar, a norma viola os princípios da integralidade,
da unidade e da reserva de conteúdo do Plano Diretor, segundo os quais
determinadas matérias, por sua especial relevância, somente nele podem
ser reguladas, entre elas, os parâmetros de uso e ocupação do solo que
consubstanciam o zoneamento urbano, nos termos do art. 152, §1º, III da Carta
Política Estadual41. 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 previsão do art. 3º, III, da Lei Estadual n. 15.229/2006 e do
art. 3º do próprio Plano Diretor de ... em vigor42 (Lei n. 7.482/1998).
A inconstitucionalidade material se revela, igualmente, pelo
descumprimento da determinação do art. 17, VIII, da Constituição Estadual43,
40 Art. 1°. O Estado do Paraná, integrado de forma indissolúvel à República Federativa do Brasil,
proclama e assegura o Estado democrático, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores
sociais, do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político e tem por princípios e objetivos: III – a
defesa da igualdade e o consequente combate a qualquer forma de discriminação.
Art. 27. A administração pública direta, indireta e fundacional, de qualquer dos Poderes do Estado
e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade,
razoabilidade, eficiência, motivação, economicidade e, também, ao seguinte.
41 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. § 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;
42 Art. 3º O Plano Diretor é composto por esta e pelas leis do Parcelamento do Solo Urbano, do Uso
e da Ocupação do Solo Urbano, do Perímetro Urbano e do Sistema Viário, podendo ser integrado
por outras leis, desde que tratem de matérias a este pertinente.
43 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.
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o qual expressamente incumbe aos Municípios a promoção do ordenamento
territorial mediante planejamento, o que, repise-se, não ocorreu na hipótese.
Ademais, nessa dimensão, vislumbra-se afronta aos objetivos finalísticos
constitucionais da política urbana consignados no art.150 e no art. 151, IV e VI,
ambos da Constituição Estadual44, quais sejam, de ordenar o desenvolvimento
das funções da cidade e garantir o bem-estar dos seus habitantes, nitidamente
prejudicados enquanto coletividade pela ausência de mensuração de impactos
nocivos. Embora fossem eles previsíveis de antemão, restaram desconsiderados,
o que desemboca em prejuízo da qualidade de vida urbana pela inexistência
das respectivas medidas mitigadoras, reparadoras ou compensatórias, em tese,
cabíveis para amainar a situação.
Por sua vez, sob o prisma da inconstitucionalidade formal, achase evidenciada a inobservância do devido processo legal para alteração do
zoneamento, mormente no que tange à ampla participação da comunidade
com cooperação das associações representativas(art. 151, II, da CE, e art.40 §4º
do Estatuto da Cidade), assim como a violação ao princípio da separação dos
poderes na sua edição (artigos 4º, 7º, 150 e 151, I e II, e 152 da Constituição do
Estado do Paraná e artigo 113 da Lei Orgânica do Município de ..., que demanda
iniciativa legislativa exclusiva do Poder Executivo, na matéria em comento.
Passa-se a destrinchar em pormenor cada uma das vertentes supra.

2.1. Da Inconstitucionalidade Material
a) Afronta aos princípios da impessoalidade e igualdade
A Lei Mun. 11.487/2013 ofende frontalmente a Constituição Estadual
no sentido material ao não respeitar os princípios da igualdade, impessoalidade
e razoabilidade, corolários dos arts. 1º, III e 27.

44 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: IV
– a garantia à preservação, à proteção e à recuperação do meio ambiente e da cultura. VI – a
utilização racional do território e dos recursos naturais, mediante controle da implantação e do
funcionamento de atividades industriais, comerciais, residenciais e viárias.
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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.
A modificação no zoneamento apenas da rua/lote em questão
desrespeita os ditames da igualdade entre os seus proprietários e os demais
imóveis da região, porquanto privilegia economicamente os proprietários deste
lote, na medida em que este passa a ter maior valorização imobiliária em razão
do maior índice de aproveitamento conferido aos imóveis situados na Zona
Comercial-3, dando azo a intolerável beneficiamento e enriquecimento sem
causa desses particulares.
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.
Por sua vez, a infração ao princípio da impessoalidade é de fácil
visualização, pois evidente que não é impessoal diferenciar o zoneamento
somente de um lote e de alguns proprietários. A alteração pontual no
zoneamento não levou em consideração o interesse público, mas tão somente o
interesse privado do Grupo ..., recebendo tratamento diferenciado em relação
aos proprietários vizinhos, que não foram privilegiados com a mudança.
É cediço que, pelo princípio da impessoalidade, 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 próprios de particulares. Assim, a
alteração pontual no zoneamento só pode ser implementada 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, no caso em concreto, informam os autores da ação
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popular que a Lei Mun. 11.847/2013 ficou conhecida como a “Lei ...” justamente
porque desde o início de sua elaboração já se sabia que sua única finalidade
era propiciar ao Grupo ... a construção de um hipermercado naquela região do
Município de ..., mas para isso precisou alterar o zoneamento.
Não restam dúvidas do favorecimento ilícito do particular. O próprio
projeto de Lei nº 358/2012 informa que a mudança de zoneamento se deu para
possibilitar a instalação do Hipermercado naquela quadra/rua, consoante se
extrai do seu relatório:

De autoria do Vereador …, o projeto em tela propõe transformar em Zona
Comercial Três (ZC-3), o Lote no 82-1/4 localizado na Gleba ..., da sede do
Município.
O Autor, na justificativa do projeto, esclarece que a transformação do
Lote 82-1/4 visa possibilitar a implantação de hipermercado no local,
propiciando à população do entorno o acesso a diversas mercadorias e o
aumento da oferta, contribuindo assim para o desenvolvimento da Zona
Sul do Município, especificamente da Gleba ..., que vem demonstrando
grande crescimento nos últimos meses. (em anexo)

Inclusive, na fase de elaboração da Lei o parecer da Comissão de
Desenvolvimento, Obras, Viação e Transporte foi contra a sua aprovação, por
observar que a alteração do zoneamento em nada contribui para a melhoria
da qualidade de vida na cidade de ..., além de que isentou o interessado de
realizar medidas compensatórias, configurando verdadeiro direcionamento
do planejamento urbanístico a atender interesses de grupos econômicos em
detrimento do interesse público! (parecer em anexo)
Além desses fatores, a alteração pontual no zoneamento viola o
princípio da razoabilidade, porque é contrária às diretrizes elencadas pelo Plano
Diretor para o planejamento da cidade. Foi alterado o zoneamento de apenas
um lote em meio a todo um bairro com características diferentes e que não
comporta o novo zoneamento.
A propósito, recentemente o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, no
julgamento da apelação cível 111.524-4, remeteu ao Órgão Especial incidente de
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declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 752/2009 do Município
de ..., a qual apresenta as mesmas inconstitucionalidades da lei ora rebatida, o
que demonstra haver relevância constitucional sobre a matéria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE
TUTELA. LEI MUNICIPAL Nº752/2009, QUE ALTEROU, PONTUALMENTE, A
CLASSIFICAÇÃO DO ZONEAMENTO DE 3 (TRÊS) IMÓVEIS SITUADOS EM UMA
MESMA QUADRA. INDICATIVOS DE INCONSTITUCIONALIDADE, FRENTE
AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, IMPESSOALIDADE, PROPORCIONALIDADE
E RAZOABILIDADE, PREVISTOS NOS ARTIGOS5º E 37 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. SUSPENSÃO DO JULGAMENTO QUANTO AO MÉRITO. EXEGESE
DO ARTIGO97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA SÚMULA VINCULANTE
Nº 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCIDENTE DE DECLARAÇÃO
DE INCONSTITUCIONALIDADE SUSCITADO REMESSA DOS AUTOS AO
COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL.(APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.115.242-4, DO FORO
CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE MARINGÁ –1ª
VARA CÍVEL. RELATOR: DES. GUIDO DÖBELI. Julg.: 20 de maio de 2014)

Do exposto, temos que a Câmara de ..., além de invadir a esfera
de competência do Poder Executivo Municipal, ao efetuar a alteração do
zoneamento por meio da Lei Mun. 11.847/2013 não observou os princípios da
igualdade, impessoalidade e razoabilidade consubstanciados no art. 27 caput da
Constituição Estadual, sendo a lei materialmente inconstitucional.

b) Violação da unicidade e da reserva de conteúdo do Plano Diretor
Consoante antes visto, as normas que compõe a legislação urbanística
municipal devem guardar coerência entre sim, mas principalmente com o Plano
Diretor. São estes predicados de unicidade, indivisibilidade e prevalência que
caracterizam o instrumento, na esteira da lição doutrinária:

Vale afirmar: o Plano Diretor não pode estar consubstanciado em várias
leis. Por dita razão, é uno, indivisível, e eventuais leis que venham alterar
sua estrutura, acolhendo ou prescrevendo institutos urbanísticos, não
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podem ser havidas como Planos Diretores. De outro lado, não pode
existir mais de um Plano Diretor (...) Em suma: o Plano Diretor é a lei
municipal geral de planejamento e instrumento fundamental da política
de desenvolvimento e expansão urbana do Município. (...) As atualizações
e revisões periódicas, tecnicamente elaboradas, devem ser instituídas por
lei, observado, em qualquer caso, o competente processo legislativo e a
determinação do §4º do art. 40 do Estatuto da Cidade. Esse preceptivo
estatutário prescreve que os Poderes Legislativo e Executivo garantirão
a promoção de audiências públicas e debates, com a participação da
população e de associações representativas dos vários segmentos da
comunidade, a publicidade quanto aos documentos e informações
produzidos e o acesso a qualquer interessado a esses documentos e
informações45.

A propósito, o Plano Diretor Municipal não se resume tão somente na
Lei do Plano Diretor in re ipsa (Lei 7482/1998 do Município de ...), mas abrange
o conjunto das leis urbanísticas, compreendido como Plano Diretor no sentido
material. Sobre o tema, versa explicitamente o excerto infra da decisão proferida
na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 147.807.0/6, oriunda do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo:

(…) 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. (TJSP. ADIn n°
147.807.0/6. Relator: Des. Walter de Almeida Guilherme. Julgamento: 11
de março de 2009).

45 GASPARINI, Diógenes. Aspectos jurídicos do Plano Diretor. In: ESTADO DE SÃO PAULO. Temas de
Direito Urbanístico. Vol. 4. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado: Ministério Público do Estado de
São Paulo, 2005, p. 93 e p. 96.

V. 1: ORDENAMENTO TERRITORIAL, INSTRUMENTOS DE POLÍTICA URBANA E GESTÃO DEMOCRÁTICA DA CIDADE

111

Nesse diapasão, dispõe a Constituição Estadual, em seu artigo 152,
§1º, III, que expressamente incluiu os critérios de uso e ocupação do solo e
zoneamento como elementos integrantes do Plano Diretor 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
20.000 (vinte mil) habitantes, expressando as exigências de ordenação da
cidade e explicitando os critérios para que se cumpra a função social da
propriedade urbana.
§ 1°. 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.

No mesmo sentido, a Lei Estadual 15.229/06 prevê que os planos
diretores municipais são compostos pela lei do plano diretor, lei do perímetro
urbano, lei de parcelamento do solo urbano, entre outras:

Art. 3°. Na elaboração, implementação e controle dos Planos Diretores
Municipais os Municípios deverão observar as disposições do Estatuto da
Cidade e deverão ser constituídos ao menos de:
III – legislação básica constituída de leis do Plano Diretor Municipal,
Perímetro Urbano, Parcelamento do Solo para fins Urbanos, Uso e
Ocupação do Solo Urbano e Rural, Sistema Viário, Código de Obras,
Código de Posturas e instrumentos instituídos pelo Estatuto da Cidade que
sejam úteis ao Município.

Deste modo, por integrar materialmente o Plano Diretor, não apenas
seus respectivos conteúdos devem estar em consonância, como o processo
legislativo especial de alteração da Lei de Uso e Ocupação do Solo há de ser
o mesmo aplicado à elaboração/alteração daquele, contando, inclusive com
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o mesmo grau de aprofundamento técnico dos elementos de planejamento
prévio e homenageando os ditames da ampla participação popular.

c) Ausência de planejamento e embasamento técnico
No que atine, portanto, aos estudos técnicos imprescindíveis, o Plano
Diretor do Município de … (Lei 7482/1998), em seu art.21, prevê a elaboração
de relatório prévio que ateste a viabilidade técnica e econômica da alteração do
perímetro urbano, denominado Relatório de Impacto Ambiental Urbano –RIAU,
o qual deve conter estudo sobre aumento de demanda, impacto ambiental,
impacto no mobiliário urbano, entre outros46.
Trata-se de análise pormenorizada da necessidade de alteração do
zoneamento, justamente para que seja realizada apenas quando for comprovado
que o atual zoneamento não mais comporta o crescimento da cidade e a
alteração for necessária para o desenvolvimento da cidade, e não para embasar
alterações arbitrárias.
A falta de estudos técnicos capazes de comprovar a imperiosa
necessidade de alteração pontual impede a sua realização e configura ofensa à
ordem urbanística. É o que se extrai dos seguintes julgados do TJDFT:

46 Art. 21. Os projetos de leis que visem a alterar o perímetro urbano e a delimitação ou as
características das zonas definidas na Lei do Uso e da Ocupação do Solo deverão ser fundamentados
e precedidos de Relatório de Impacto Ambiental Urbano (RIAU).
Parágrafo Único – O Relatório de que trata este artigo deverá conter análise de viabilidade técnica
e econômica, envolvendo, obrigatoriamente, os seguintes aspectos:
-aumento de demanda de infraestrutura do sistema viário;
II – impacto sobre a oferta de bens e serviços públicos;
II – impacto ambiental, envolvendo os recursos hídricos, o saneamento e a área verde por habitante,
com projeção futura;
V – análise de compatibilidade demográfica, com os índices estabelecidos na Lei do Uso e da
Ocupação do Solo;
V – análise de impacto histórico-morfológico, identificando os elementos significativos;
VI – avaliação do impacto sobre o mobiliário urbano;
VII – avaliação do impacto sobre a valorização imobiliária e o potencial de empreendimentos, em
face do valor das edificações existentes;
VIII – avaliação do impacto social, incluído o recenseamento da população residente, destacandose faixa social por renda média etária, tempo médio de residência e número de pessoas por família;
IX – avaliação do potencial de aumento na arrecadação.
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AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
PRELIMINAR
DE
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
CONCENTRADO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DE ATOS ESTATAIS DE EFEITO CONCRETO.
REJEIÇÃO. LEIS COMPLEMENTARES DISTRITAIS NS. 719 e 731. ALTERAÇÃO
DOS PARÂMETROS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO DE LOTES ESPECÍFICOS
SITUADOS NO SETOR DE MÚLTIPLAS ATIVIDADES SUL. OFENSA AOS ARTS.
19, CAPUT, 316 a 321 DA LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. - A lei
complementar que define os parâmetros de uso e ocupação de solo,
bem como a que altera os parâmetros de uso e ocupação do solo,
não são leis preordenadas a situações plenamente identificadas, não
havendo que se falar em atos estatais de efeitos concretos a inviabilizar
a interposição de ação direta de inconstitucionalidade.-Vislumbrase ofensa às políticas de ordenamento territorial e desenvolvimento
urbano do Distrito Federal quando as normas são desligadas de estudos
urbanísticos globais voltados a um planejamento territorial coerente
e adequado ao interesse público.-A inobservância do disposto no
parágrafo único do artigo 321 da LODF, que garante a participação da
população interessada na revisão do plano diretor de ordenamento
territorial e plano diretor local, bem como a violação de preceitos
constitucionais, ensejam a declaração de inconstitucionalidade material
das referidas normas legais. - Ação julgada procedente. Maioria. (2009
00 2 009230-8, Desembargador OTÁVIO AUGUSTO, Brasília-DF, 02 de
março de 2010) (grifos nossos).
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) (grifos nossos)
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Do exposto, é visível que o desrespeito à unicidade do Plano Diretor
configura violação à Constituição Estadual porquanto quebra um dos fins
precípuos da organização municipal, qual seja, a promoção do adequado
ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do
parcelamento e da ocupação do solo urbano (art.17,inc. VIII, CE).
Assim se infere do voto do Eminente Relator Guido Döbeli, nos autos
de Apelação Cível nº 111.524-2, encaminhados ao Órgão Especial do TJPR para
julgamento do incidente de inconstitucionalidade da Lei 752/2009 do Município
de ..., a qual realizou alteração pontual no zoneamento rompendo com a ordem
urbanística:

Da leitura dos dispositivos legais supra, conclui-se que o ordenamento
municipal modificou pontualmente a classificação de 3 (três) imóveis
localizados em uma mesma quadra, mantendo a qualificação antiga
de zoneamento para os demais lotes existentes na região. Com isso,
entendo que houve ofensa aos princípios isonomia, impessoalidade,
proporcionalidade e razoabilidade, previstos nos artigos 5º e 37 da
Constituição Federal. A alteração pontual da Lei de Zoneamento, em
desrespeito ao planejamento urbano proposto pelo Poder Público
no Plano Diretor ocasionará o rompimento do sistema urbanístico
municipal e função social da propriedade urbana. Por tais motivos,
imperiosa a suspensão do julgamento do presente recurso, para suscitar
o incidente de inconstitucionalidade, determinando a remessa dos autos
ao colendo Órgão Especial para dirimir a questão constitucional exposta.

d) Deterioração da qualidade de vida urbana (bem-estar coletivo e difuso)
A inconstitucionalidade material também está presente na alteração
pontual do zoneamento porquanto contraria a norma constitucional que prevê
ser um dos objetivos da política de desenvolvimento urbano a garantia do bemestar dos seus habitantes.(art. 150, caput, CE).
Isso porque a alteração em nada beneficia a vida dos moradores
do entorno daquele local e nem a cidade como um todo. Pelo contrário, o
hipermercado demanda infraestrutura para a região não prevista inicialmente
no planejamento urbano, tais como, aumento de uso da rede elétrica e de
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saneamento da região, do transporte público, da circulação de veículos na
região, entre outros.
Inclusive, o parecer da Comissão de Desenvolvimento Urbano, Obras
Viação e Transporte no projeto de elaboração da Lei Mun. 11.487/2012,
apontou para o significativo aumento no fluxo de veículos na região em razão
do hipermercado, sem que tenham sido apontadas medidas mitigadoras ou
compensatórias satisfatórias para diminuir os impactos negativos sobre a região
(fls. 13/18 do projeto em anexo).
Ademais, tudo leva a crer que a pontual alteração no zoneamento não
foi acompanhada de estudos satisfatórios sobre os efeitos positivos e negativos
do empreendimento autorizado com esta modificação urbanística, quais sejam,
aqueles previstos no art.37, incisos I a VII, do Estatuto das Cidades47.
Veja-se que as avaliações realizadas pelo IPPUL e CMU, de acordo com
o parecer da Comissão de Desenvolvimento Urbano, Obras Viação e Transporte
no projeto de elaboração da Lei Mun. 11.487/2012, não se prestaram a apontar
as consequências da alteração do zoneamento no sentido global, porquanto
se destinaram a indicar os efeitos do empreendimento para a região e não da
alteração do zoneamento para a cidade
Logo, a qualidade de vida dos habitantes será comprometida sem
qualquer contrapartida legítima de quem os irá causar, o que certamente
afronta o direito ao bem-estar da população, direito garantido pela Constituição
Estadual (art.150, caput).

47 Art.37.O EIV será executado de forma a contemplar os efeitos positivos e negativos do
empreendimento ou atividade quanto à qualidade de vida da população residente na área e suas
proximidades, incluindo a análise, no mínimo, das seguintes questões:
I – adensamento populacional;
II – equipamentos urbanos e comunitários;
III – uso e ocupação do solo;
IV – valorização imobiliária;
V – geração de tráfego e demanda por transporte público;
VI – ventilação e iluminação;
VII – paisagem urbana e patrimônio natural e cultural.
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2.2. Da Inconstitucionalidade Formal
a) Vício de iniciativa legislativa e ofensa à separação de poderes
É cediço que em matéria urbanística, os atos de definição do zoneamento
e do uso e ocupação do solo, decorrem, fundamentalmente, das atribuições
do Poder Executivo Municipal, que é o Poder Estatal protagonista na execução
de atos de planejamento, organização, direção e execução da Administração
Pública, tendo sido, inclusive, constitucionalmente habilitado, estrutural e
tecnicamente, para o exercício desta função.
Logo, se o Poder Legislativo, a quem cabe a função de legislar, edita
lei dispondo sobre planejamento, direção, organização e execução de atos de
governo, na verdade, realiza verdadeiro ato administrativo, o que é vedado,
pois invade a competência do Poder Executivo e fere a separação dos poderes,
ofendendo os artigos 4º e 7º da Constituição do Estado do Paraná:

Art. 4º. A organização político-administrativa do Estado compreende os
Municípios, regidos por leis orgânicas próprias, observados os princípios
da Constituição Federal e desta.
Art. 7º. São Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o
Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

É por estes motivos, que subentende-se ter a Constituição Estadual
se referido ao Poder Executivo Municipal quando estabelece ser competência
do Poder Público Municipal a execução da política de desenvolvimento urbano
(artigos 150 a 152):

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;
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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.

Isso porque os objetivos a serem alcançados pela política de
desenvolvimento urbano, dentre eles, a elaboração do Plano Diretor, apenas
conseguem ser realizados pelo Poder Estatal que possui estrutura para tanto,
na medida em que demanda a atuação de órgãos e profissionais técnicos da
Prefeitura com conhecimento sobre a matéria.
Tanto assim que dispõe a Lei Orgânica do Município de ...:

Art. 113 – A política urbana, executada pelo Poder Executivo em
conformidade com as diretrizes gerais fixadas nesta Lei, terá como objetivo
o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e a garantia do
bem-estar de sua população.

Logo, como no caso em tela, a alteração pontual do zoneamento foi de
iniciativa do vereador ... (em anexo), flagrante a violação da regra de competência
a que está vinculado o legislador municipal, minando a independência e
harmonia entre os Poderes, com consequente invasão da esfera das atribuições
do Executivo Municipal. É entendimento pacificado no Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná, no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e na Corte de Justiça
Bandeirante:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL, QUE
ALTERA LEGISLAÇÃO SOBRE ZONEAMENTO, USO E OCUPAÇÃO DO
SOLO URBANO DO MUNICÍPIO DE PINHAIS – EDIÇÃO E PROMULGAÇÃO
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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)
Ao Executivo haverá de caber sempre o exercício de atos que impliquem no
gerir as atividades municipais. Terá, também, evidentemente, a iniciativa
das leis que lhe propiciem a boa execução dos trabalhos que lhe são
atribuídos. Quando a Câmara Municipal, o órgão meramente legislativo,
pretende intervir na forma pela qual se dará esse gerenciamento, está a
usurpar funções que são de incumbência do Prefeito. (TJSP. ADI n.53.5830, Rel. Des. Fonseca Tavares).
Ação Direta de Inconstitucionalidade da Lei 3.801, de 01 de julho de
2004, do Município de Valinhos, que ‘cria zona corredor 1 –ZC1, nas
ruas Martinho Leardine e Pedro Leardine e altera o zoneamento de
Z2A para Z3B no JD. Paiquerê e no Condomínio residencial Millenium’.
Lei apenas em sentido formal. Incompetência do Poder Legislativo
Municipal. Matéria afeta ao Poder Executivo. Violação dos princípios da
independência e harmonia dos poderes. Ação procedente. (TJSP, ADIN
119.158-0/3, Comarca de Valinhos, rel. Des. Denser de Sá, j. 02.02.2006).
CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI
DISTRITAL N. 393/01. ALTERAÇÃO DA DESTINAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS
NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE CEILÂNDIA – DF. INICIATIVA DE LEI DE
DEPUTADO DISTRITAL. ALTERAÇÃO DO PLANO DIRETOR. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO INTERESSE PÚBLICO E DE CONSULTA À POPULAÇÃO
INTERESSADA. PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE. AUSÊNCIA DE PROCESSO
LICITATÓRIO. 1. É competência privativa do Governador a iniciativa de
lei referente à administração dos bens públicos do Distrito Federal. 2. A
alteração da destinação dos bens públicos do Distrito Federal deve ser
realizada mediante comprovação do interesse público, verificado a partir
de ampla audiência da população diretamente interessada. 3. Viola o
princípio da impessoalidade lei distrital que, prevendo a doação de áreas
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públicas a particulares, dispensa o processo licitatório sem a devida
comprovação do interesse público. JULGOU-SE PROCEDENTE A AÇÃO NOS
TERMOS DO VOTO DO RELATOR. UNÂNIME. (TJDFT. 2004 00 2 005197-8.
ADI – Ação Direta de Inconstitucionalidade. Órgão: Conselho Especial.
Relator : Desembargador VAZ DE MELLO. Requerente: GOVERNADOR DO
DISTRITO FEDERAL)

Destarte, a conclusão não é outra senão pela inconstitucionalidade do
ato legislativo que invade a esfera da gestão administrativa, por violar a regra da
separação de Poderes (artigos 4º, 7º, 150 e 151, I e II, da Constituição Estadual
e artigo 11 3 da Lei Orgânica do Município de ....

b) Deficit democrático do processo legislativo
Além desse rol de problemáticas, a inconstitucionalidade formal
também se apresenta na inobservância do devido processo legal estipulado
pela Constituição Estadual, Lei 15.669/2006 e pelo Estatuto da Cidade (Lei n.
10.257/2001) para alteração do zoneamento, por não permitir a participação
popular e suprimir a manifestação dos órgãos colegiados pertinentes. Da gestão
democrática da cidade, diretriz da política urbana nacional, deriva o imperativo
de participação popular, por meio de audiências públicas e debates, bem como,
a publicidade dos materiais de estudos produzidos no processo de elaboração
ou alteração dos Planos Diretores e normas a ele conexas. É a dicção, in litteris,
do art.40 §4º do Estatuto da Cidade:

Art. 40. O plano diretor, aprovado por lei municipal, é o instrumento
básico da política de desenvolvimento e expansão urbana.
§ 4o No processo de elaboração do plano diretor e na fiscalização de sua
implementação, os Poderes Legislativo e Executivo municipais garantirão:
I – a promoção de audiências públicas e debates com a participação da
população e de associações representativas dos vários segmentos da
comunidade;
II – a publicidade quanto aos documentos e informações produzidos;
III – o acesso de qualquer interessado aos documentos e informações
produzidos.
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Do mesmo modo, a Constituição do Estado do Paraná preconiza a
participação popular, por meio das associações representativas, na política de
desenvolvimento urbano:
Art. 151. A política de desenvolvimento urbano visa assegurar, dentre
outros objetivos:
II – a cooperação das associações representativas no planejamento
urbano municipal.

Nesse sentido, o Plano Direito de ..., determina que o RIAU deve ser
encaminhado ao Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de ... e ao
Conselho Municipal de Planejamento Urbano (CMPU) para análise e parecer
(§1º do art.22).
Sobre o Conselho Municipal de Planejamento Urbano, a Lei Orgânica de
... descreve como sendo o órgão normativo e consultivo – que terá por finalidade
provisionar e avaliar planos, programas, projetos e ações concernentes ao
desenvolvimento Municipal (art.112).
Ou seja, cabe ao Conselho Municipal de Planejamento Urbano analisar,
emitir parecer e participar da avaliação quanto à necessidade de alteração do
uso e ocupação do solo urbano, pois é ele é órgão competente, inclusive com
habilitação técnica para tanto, e porque é ele quem representa os interesses da
sociedade no desenvolvimento da cidade.
Nada obstante, mesmo essa apreciação não tem o condão de suprimir a
participação direta da comunidade, de modo que a população e suas associações
representativas, nos vários segmentos sociais, detêm direito à promoção
de audiências públicas e debates, com publicidade e acesso às informações
pertinentes, sob pena do eivar-se de inconstitucional todo o processo, qual hora
se afigura o caso. Neste sentido, os seguintes julgados:

(...) SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE DECLARANDO NULAS AS
LEIS MUNICIPAIS Nº. 5389/2010 E 5.391/2010, QUE ALTERARAM A LEI
Nº 3.253/1992, QUE DISPÕE SOBRE O ZONEAMENTO, PARCELAMENTO,
USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS, POR
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AUSÊNCIA DE ESTUDOS TÉCNICOS, DE PUBLICIDADE, DE TRANSPARÊNCIA
E DE PARTICIPAÇÃO POPULAR EM SEUS PROCESSOS LEGISLATIVOS,
RECONHECENDO INCIDENTALMENTE OFENSA À CF, E CONTRARIEDADE AO
ESTATUTO DA CIDADE (LEI FEDERAL Nº 10.257/2001) E À LEI MUNICIPAL Nº
4.669/2006, QUE DISCIPLINA O PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE SÃO
LUIS. LEIS DE EFEITOS CONCRETOS. (…) (TJMA. Mandado de Segurança nº
29167/2012, Relator: Desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto, 05
de abril de 2013).
Ação direta de inconstitucionalidade – Lei municipal que altera
substancialmente a lei que dispõe sobre o Plano Diretor do Município –
Necessidade de ser o processo legislativo – tanto o referente à elaboração
da Lei do Plano Diretor como daquela que a altera, integrado por
estudos técnicos e manifestação das entidades comunitárias, fato que
não ocorreu – Audiência do Conselho Municipal de Política Urbana que
não supre a exigência da participação popular, caracterizadora de uma
democracia participativa – Ação procedente.” (TJSP, ADIn nº 0207644
– 30.2011.8.26.0000, DJ 21/03/12, Desembargador Relator Walter de
Almeida Guilherme).
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. 2008.0644088. Relator: Des. Vanderlei Romer.
Julgamento: 13 de outubro de 2011)
Ação direta de inconstitucionalidade. Lei Complementar n° 600/09, do
Município de Araraquara, que altera o Plano Diretor de Desenvolvimento
e Política Urbana e Ambiental (Lei Complementar n° 350/05), modificando
o zoneamento e índice de aproveitamento das áreas urbanas, sem a
participação comunitária. Violação do art. 180, II, da Constituição do
Estado. Inconstitucionalidade declarada. Ação procedente. (TJSP. ADI n.
990.10.248939-6. Relator: Des. José Roberto Bedran. Julgamento: 03 de
fevereiro de 2011).
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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 ideias 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).
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MUNICÍPIO DE BOM JESUS.
LEI MUNICIPAL N.º 2.422/06. PLANO DIRETOR URBANO DO MUNICÍPIO.
PRINCÍPIO DA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA (ART. 177, §5º, DA CE).
INOBSERVÂNCIA.
Ação direta em que se postula a declaração de inconstitucionalidade
da Lei Municipal n.º 2.422, de 23 de outubro de 2006, dispondo acerca
do plano diretor urbano do Município de Bom Jesus. A norma do art.
177, § 5º, da CE, concretizando o princípio da democracia direta ou
participativa, exige, como requisito de validade do processo legislativo,
a efetiva participação da comunidade na definição do plano diretor do
seu Município. Insuficiência da única consulta pública realizada pelo
Município de Bom Jesus. Inconstitucionalidade formal, por afronta ao art.
177, §5º, da CE, da Lei n.º 2.422, de 23 de outubro de 2006, do Município
de Bom Jesus. Concreção também da norma do art. 40, §4º, I, do Estatuto
da Cidade. Precedentes.(TJRS. ADI n. 70029607819. Órgão Especial.
Relator: DES. PAULO DE TARSO VIEIRA SANSEVERINO. Julgamento: 25 de
janeiro de 2010).
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Por outro lado, embora os autores populares tenham informado que a
Comissão de Desenvolvimento Urbano, Obras, Viação e Transporte da Câmara
Municipal (responsável pela apreciação da lei ora impugnada) realizou audiência
pública prévia, a nosso sentir, dada a magnitude das consequências negativas
da alteração pontual do zoneamento realizada, que espraia impactos difusos
em toda a urbe, temos que uma única audiência, apenas com os moradores
do entorno do lote a ser alterado, e com dimensões singelas, não supre as
exigências da gestão democrática da cidade, nem atende ao sentido fundante
da democracia participativa como expressão da soberania popular.
Por fim, tais contornos da questão foram balizadas por recente
pronunciamento do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em impugnação da
lavra do Parquet com relação às alterações do Plano Diretor da capital:

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
LEIS MUNICIPAIS 8.167/2012, 8.378/2012 e 8379/2012. ALTERAÇÃO
DE PLANO DIRETOR. MUNICÍPIO DE SALVADOR. AUSÊNCIA DE
PARTICIPAÇÃO POPULAR. AFRONTA À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA
BAHIA. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. EFEITOS. MODULAÇÃO.
POSSIBILIDADE. ART. 27 DA LEI N. 9.868/99. PRESERVAÇÃO DO
INTERESSE DA COLETIVIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. A ampla e
efetiva participação popular deve ser garantida para a elaboração de
norma que implique em alteração do plano diretor do desenvolvimento
urbano da cidade (PDDU), sob pena de violação ao disposto no art. 64 da
Constituição Estadual. 2. Identificada a afronta à exigência de integração
popular no processo legislativo das leis 8.167/2012, 8.378/2012 e
8.379/ 2012 do município de Salvador, imperioso o reconhecimento de
sua inconstitucionalidade. 3. A singela participação do povo através de
audiências, com publicização em antecedência reduzida e sem os meios
adequados e acessos aos estudos técnicos necessários, não é bastante
para assegurar o cumprimento daquela exigência. (…) (TJBA. Ação Direta
de Inconstitucionalidade nº 0303489-40.2012.8.05.0000. Tribunal Pleno.
Relator: Des. José Edivaldo Rocha Rotondano. Data do Julgamento: 12 de
fevereiro de 2014).
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3. Conclusão
Ex positis, a nosso ver, não há dúvidas de que Lei 11.487/2013 do
Município de ... é material e formalmente inconstitucional, motivo pelo qual
entendemos cabível a propositura de Ação Direta de Inconstitucionalidade
pela Excelentíssima Procuradoria-Geral de Justiça, visando a expurgá-la do
ordenamento jurídico, de acordo como art. 111, II da Constituição do Estado
do Paraná, bem como com o art. 2º, I, art.57, I e art.61. II, da Lei Orgânica do
Ministério Público do Estado do Paraná.

ALBERTO VELLOZO MACHADO
PROCURADOR DE JUSTIÇA
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CONSULTA Nº 115/2016
EMENTA: AMPLIAÇÃO PONTUAL DE PERÍMETRO URBANO.
LEI MUNICIPAL NÃO PRECEDIDA DE ESTUDOS TÉCNICOS E
DE PLANO DE EXPANSÃO, NOS TERMOS DO PLANO DIRETOR
E DO ART. 42-B DO ESTATUTO DA CIDADE. ILEGALIDADE E
INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO DO RITO ESPECÍFICO
E DOS REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO POPULAR. MEDIDA
INCOMPATÍVEL COM O MACROZONEAMENTO DA ÁREA.
URBANIZAÇÃO E ADENSAMENTO NA AUSÊNCIAS DAS
CONDIÇÕES MÍNIMAS DE INFRAESTRUTURA. OFENSA
AO ORDENAMENTO TERRITORIAL. CUSTOS AO ERÁRIO
PARA EXTENSÃO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
COMUNITÁRIOS. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANO
MORAL COLETIVO. FAVORECIMENTO DE EMPREENDEDORES
PARTICULARES. VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA QUE DEVE SER
RECUPERADA. PASSIVOS AMBIENTAIS E URBANÍSTICOS A
SEREM MENSURADOS POR ESTUDO PRÓPRIO DE IMPACTO
DE VIZINHANÇA, COM FIXAÇÃO DE CONTRAPARTIDAS,
REPARAÇÕES E COMPENSAÇÕES SUFICIENTES.

1. RELATO
A …. Promotoria de Justiça de …. encaminha consulta a este Centro de
Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção ao Meio Ambiente
e de Habitação e Urbanismo, solicitando apreciação da Lei Municipal nº ….., a
qual definiu como Zona de Especial Interesse Social o Conjunto ….., bem como
previu a sua instalação à revelia das especificidades técnicas e legais de ordem
urbanística.
A situação in concreto origina-se de ofício encaminhado pela ….
Promotoria de Justiça de ….., juntando o Projeto de Lei nº …., aprovado pelo
plenário e sancionado pelo Prefeito daquela municipalidade, o qual define

V. 1: ORDENAMENTO TERRITORIAL, INSTRUMENTOS DE POLÍTICA URBANA E GESTÃO DEMOCRÁTICA DA CIDADE

127

determinados lotes como Zona de Especial Interesse Social – ZEIS e amplia o
perímetro urbano da cidade de ….. para a instalação do Conjunto ….. naquele
local.
Compulsando a documentação que embasa PL nº ….., observou-se
que não houve cumprimento dos requisitos dispostos no artigo 40, § 4º, da Lei
Federal nº 10.257/2001, tendo sido os autos de Inquérito Civil encaminhados a
este Centro de Apoio, com pedido de análise técnica dos autos e apontamento
das eventuais irregularidades.
É o breve relato.

2. ANÁLISE
A Lei Municipal ….., fruto do Projeto de Lei ….., amplia o perímetro
urbano de …., com o fito de implantar o loteamento Conjunto ….., considerando
a região como Zona de Especial Interesse Social (ZEIS).
A Lei nº 10.257/2001 (Estatuto da Cidade) determina que, quando da
ampliação do perímetro urbano, sejam observados os requisitos e o protocolo
descritos no artigo 42-B.

Art. 42-B. Os Municípios que pretendam ampliar o seu perímetro urbano
após a data de publicação desta Lei deverão elaborar projeto específico
que contenha, no mínimo:
I – demarcação do novo perímetro urbano;
II – delimitação dos trechos com restrições à urbanização e dos trechos
sujeitos a controle especial em função de ameaça de desastres naturais;
III – definição de diretrizes específicas e de áreas que serão utilizadas
para infraestrutura, sistema viário, equipamentos e instalações públicas,
urbanas e sociais;
IV – definição de parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo,
de modo a promover a diversidade de usos e contribuir para a geração de
emprego e renda;
V – a previsão de áreas para habitação de interesse social por meio
da demarcação de zonas especiais de interesse social e de outros
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instrumentos de política urbana, quando o uso habitacional for permitido;
VI – definição de diretrizes e instrumentos específicos para proteção
ambiental e do patrimônio histórico e cultural; e
VII – definição de mecanismos para garantir a justa distribuição dos
ônus e benefícios decorrentes do processo de urbanização do território
de expansão urbana e a recuperação para a coletividade da valorização
imobiliária resultante da ação do poder público.
§ 1o O projeto específico de que trata o caput deste artigo deverá ser
instituído por lei municipal e atender às diretrizes do plano diretor,
quando houver.
§ 2o Quando o plano diretor contemplar as exigências estabelecidas no
caput, o Município ficará dispensado da elaboração do projeto específico
de que trata o caput deste artigo.
§ 3o A aprovação de projetos de parcelamento do solo no novo perímetro
urbano ficará condicionada à existência do projeto específico e deverá
obedecer às suas disposições.

Como se sabe, o objetivo desta normativa federal é repelir alterações
arbitrárias, sem embasamento técnico, planejamento, prévio ordenamento
territorial e medidas de mitigação, compensação ou contrapartidas financeiras,
que pretendam, única e exclusivamente, beneficiar particulares, acarretando
em enriquecimento sem causa.
Para além disso, é função do Plano Diretor de cada Municipalidade,
estipular as diretrizes de expansão urbana. No Município de ….., o Plano Diretor
(Lei Complementar nº …..) trata do perímetro urbano nos artigos 130 e ss.,
considerando este como “a linha imaginária que limita áreas urbanas distintas
no município”. Ainda, o diploma dispõe, no art. 133, que a ampliação desta linha
atenderá alguns requisitos:

Art. 133. A ampliação de perímetros urbanos no Município de …..
atenderá as seguintes restrições:
I – Na cidade de ….. somente poderá ocorrer mediante Lei específica.
II – Nas sedes dos Distritos Administrativos, somente poderá ocorrer
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após 5 (cinco) anos da vigência da regulamentação prevista no Art. 136
desta lei.
§ 1º A ampliação de perímetro urbano da Cidade de ….. e das Sedes dos
Distritos Administrativos ocorrerá mediante lei, ficando condicionada
ao desenvolvimento, de estudo técnico pelo Órgão Municipal de
Planejamento Urbano, que comprove a necessidade, para acomodação
da população urbana, sendo que somente poderá ocorrer sobre área
prevista no Plano Diretor como Macrozona de Expansão Urbana.

Ao se confrontar, todavia, a área objeto do projeto de lei em testilha
com os mapas do Plano Diretor de …... de ….., nota-se que a mesma se acha
inserida na Macrozona de Transição, e não em Macrozona de Expansão Urbana.
É dizer, mesmo se cumpridos os requisitos formais (participação popular, estudos
técnicos do órgão de planejamento e plano de expansão do art. 42-B do Estatuto
da Cidade) a legislação local vedava, desde sempre, ampliação perimetral sobre
esta região do município.
Ao especificar a finalidade indubitavelmente rural da Macrozona de
Transição, dispunha o art. 93 do Plano Diretor de …..:

Art. 93. A macrozona de transição é destinada a atividades rurais. É
constituída por faixa com 1000 metros de largura circundando as áreas
urbanas, as Macrozonas de Expansão Urbana das sedes dos Distritos
Administrativos e da Cidade de …..; e a URBE 4. Nessas Macrozonas
deverão ser restritos os usos rurais incompatíveis com os usos urbanos
ou incômodos aos moradores das áreas urbanas.
Art. 94. A macrozona de expansão urbana é área Rural destinada ao
crescimento das áreas urbanas em conformidade com o artigo 133 desta
lei. E seu uso e ocupação está sujeito às mesmas condições impostas à
Macrozona de Transição.
Parágrafo Único. As macrozonas de Expansão Urbana encontram-se
delimitadas nos mapas 1 a 9 constantes do anexo II desta lei.
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Assim, de saída, verifica-se a ilegalidade da Lei Municipal nº ….., a qual
pretendia expandir o perímetro urbano do município, porém sem se atentar aos
procedimentos necessários do artigo 42-B, da Lei nº 10.257/2001 e ainda em
contradição com a Lei Complementar nº …. – Plano Diretor então vigente em
…...48.
Na esteira do entendimento hodierno do Supremo Tribunal Federal,
projetos e planos urbanísticos como este podem ser normativos em legislação
específica, porém desde que compatibilizada com o Plano Diretor, o que não é o
cenário dos autos:

CONSTITUCIONAL. ORDEM URBANÍSTICA. COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS.
PODER NORMATIVO MUNICIPAL. ART. 30, VIII, E ART. 182, CAPUT, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PLANO DIRETOR. DIRETRIZES BÁSICAS DE
ORDENAMENTO TERRITORIAL. COMPREENSÃO.
1. A Constituição Federal atribuiu aos Municípios com mais de vinte mil
habitantes a obrigação de aprovar Plano Diretor, como “instrumento
básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana” (art. 182, §
1º). Além disso, atribuiu a todos os Municípios competência para editar
normas destinadas a “promover, no que couber, adequado ordenamento
territorial, mediante planejamento e controle do uso do solo, do
parcelamento e da ocupação do solo urbano” (art. 30, VIII) e a fixar
diretrizes gerais com o objetivo de “ordenar o pleno desenvolvimento
das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar dos habitantes” (art.
182, caput). Portanto, nem toda a competência normativa municipal (ou
distrital) sobre ocupação dos espaços urbanos se esgota na aprovação de
Plano Diretor.
2. É legítima, sob o aspecto formal e material, a Lei Complementar

48 Atualmente, o Plano Diretor de …... (Lei Complementar …..), insere a área na Macrozona de
Estruturação, qualificada, nos termos do art. 97, como “área com grande densidade populacional
com carência de infraestrutura básica, equipamentos urbanos e comunitários para atender a
demanda”, achando “em segundo lugar de prioridade para receber infraestrutura através de
investimentos públicos, após a estruturação da Macrozona de Fragilidade Ambiental Urbana da
bacia manancial do Rio …..” (inc. IV). Noutras palavras, a urbanização desordenada com grande
adensamento induzida pelo próprio Poder Público com a alteração de perímetro para viabilizar
os empreendimentos habitacionais de mais de duas mil unidades, resultou na precariedade e na
carência contemporâneas de infraestrutura e serviços. O Município, em seu agir sem planejamento
e consistência técnica, acabou por gerar a demanda que, hoje, ele mesmo terá de atender,
reconhecida nos diagnósticos do Plano.
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Distrital 710/2005, que dispôs sobre uma forma diferenciada de ocupação
e parcelamento do solo urbano em loteamentos fechados, tratando da
disciplina interna desses espaços e dos requisitos urbanísticos mínimos
a serem neles observados. A edição de leis dessa espécie, que visa,
entre outras finalidades, inibir a consolidação de situações irregulares
de ocupação do solo, está inserida na competência normativa conferida
pela Constituição Federal aos Municípios e ao Distrito Federal, e nada
impede que a matéria seja disciplinada em ato normativo separado do
que disciplina o Plano Diretor.
3. Aprovada, por deliberação majoritária do Plenário, tese com
repercussão geral no sentido de que “Os municípios com mais de vinte
mil habitantes e o Distrito Federal podem legislar sobre programas e
projetos específicos de ordenamento do espaço urbano por meio de leis
que sejam compatíveis com as diretrizes fixadas no plano diretor”.
4. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
(RE 607940, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em
29/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe036 DIVULG 25-02-2016 PUBLIC 26-02-2016)

Outrossim, há que se destacar que, ao tempo da tramitação do Projeto
de Lei pela Câmara dos Vereadores, a Procuradoria do Município de ….. já havia
se manifestado contrariamente ao projeto, por meio do Parecer nº ….., já que
ausentes os requisitos constantes do artigo 40, § 4º, incisos I, II e III, da Lei Federal
nº 10.257/2001 (Estatuto da Cidade), isto é, a devida participação popular, uma
vez que não haviam sido realizadas audiências públicas, compulsórias para
alterações no plano diretor.
De acordo com a Resolução n. 25/2005 do Conselho Nacional das
Cidades, a qual versa sobre os mecanismos de intervenção comunitária e social,
a gestão democrática é igualmente vital para os processos de alteração ou
revisão dos Planos Diretores, conforme o disposto na Resolução Recomendada
n. 83/2009 do mesmo órgão:

Art. 3º O processo de elaboração, implementação e execução do Plano
diretor deve ser participativo, nos termos do art. 40, § 4º e do art. 43 do
Estatuto da Cidade.
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§1º A coordenação do processo participativo de elaboração do Plano
Diretor deve ser compartilhada, por meio da efetiva participação de poder
público e da sociedade civil, em todas as etapas do processo, desde a
elaboração até a definição dos mecanismos para a tomada de decisões.
§ 2º Nas cidades onde houver Conselho das Cidades ou similar que atenda
os requisitos da Resolução Nº 13 do CONCIDADES, a coordenação de que
trata o §1º, poderá ser assumida por esse colegiado;
Art. 4º No processo participativo de elaboração do plano diretor, a
publicidade, determinada pelo inciso II, do § 4º do art. 40 do Estatuto da
Cidade, deverá conter os seguintes requisitos:
I – ampla comunicação pública, em linguagem acessível, através dos meios
de comunicação social de massa disponíveis;
II – ciência do cronograma e dos locais das reuniões, da apresentação
dos estudos e propostas sobre o plano diretor com antecedência de no
mínimo 15 dias;
III – publicação e divulgação dos resultados dos debates e das propostas
adotadas nas diversas etapas do processo;
Art.5º A organização do processo participativo deverá garantir a
diversidade, nos seguintes termos:
I – realização dos debates por segmentos sociais, por temas e por divisões
territoriais, tais como bairros, distritos, setores entre outros;
II – garantia da alternância dos locais de discussão.
Art.6º O processo participativo de elaboração do plano diretor deve
ser articulado e integrado ao processo participativo de elaboração
do orçamento, bem como levar em conta as proposições oriundas de
processos democráticos tais como conferências, congressos da cidade,
fóruns e conselhos.
Art.7º No processo participativo de elaboração do plano diretor a promoção
das ações de sensibilização, mobilização e capacitação, devem ser voltadas,
preferencialmente, para as lideranças comunitárias, movimentos sociais,
profissionais especializados, entre outros atores sociais.
Art. 8º As audiências públicas determinadas pelo art. 40, § 4º, inciso I, do
Estatuto da Cidade, no processo de elaboração de plano diretor, têm por
finalidade informar, colher subsídios, debater, rever e analisar o conteúdo
do Plano Diretor Participativo, e deve atender aos seguintes requisitos:
I – ser convocada por edital, anunciada pela imprensa local ou, na sua falta,
utilizar os meios de comunicação de massa ao alcance da população local;
II – ocorrer em locais e horários acessíveis à maioria da população;
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III – serem dirigidas pelo Poder Público Municipal, que após a exposição de
todo o conteúdo, abrirá as discussões aos presentes;
IV – garantir a presença de todos os cidadãos e cidadãs, independente de
comprovação de residência ou qualquer outra condição, que assinarão
lista de presença;
V – serem gravadas e, ao final de cada uma, lavrada a respectiva ata, cujos
conteúdos deverão ser apensados ao Projeto de Lei, compondo memorial
do processo, inclusive na sua tramitação legislativa.
Art. 9º A audiência pública poderá ser convocada pela própria sociedade
civil quando solicitada por no mínimo 1 % (um por cento) dos eleitores do
município.
Art.10. A proposta do plano diretor a ser submetida à Câmara Municipal
deve ser aprovada em uma conferência ou evento similar, que deve
atender aos seguintes requisitos:
I – realização prévia de reuniões e/ou plenárias para escolha de
representantes de diversos segmentos da sociedade e das divisões
territoriais;
II – divulgação e distribuição da proposta do Plano Diretor para os
delegados eleitos com antecedência de 15 dias da votação da proposta;
III – registro das emendas apresentadas nos anais da conferência;
IV – publicação e divulgação dos anais da conferência.

Como se extrai de tais diretrizes, a estatura do Plano Diretor como
instrumento básico da política urbana (art. 182 da CR/88) exige rito próprio,
com alto grau de publicidade e participação comunitária, em fase préparlamentar inclusive, o que não ocorreu no caso em comento. Como a Lei
Complementar nº …. já previa o limite do perímetro urbano municipal, bem
como o macrozoneamento das localidades, a expansão significa, materialmente,
modificação do Plano Diretor, devendo respeitar o rito que lhe é cabível
(inclusive quanto ao procedimento qualificado de lei complementar, que
jamais poderia ser suplantado por mera lei ordinária). A irregularidade, aliás,
de tais modificações pontuais do perímetro e do zoneamento urbanos já foi
objeto de pronunciamento em consultas, notas técnicas e representações de
inconstitucionalidade (em anexo).
Neste sentido, ensina Marcelo Lopes de Souza:
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(…) sob pena de inconstitucionalidade e ilegalidade da ação
governamental, não há dúvida de que a participação da população e
das associações representativas de vários segmentos da comunidade
é norma geral da qual o administrador municipal não pode se esquivar
na formulação, na execução e no acompanhamento de planos, projetos
e programas de desenvolvimento urbano. Em outros termos, como
concretização do “direito à cidade” e exercício da democracia direta, a
efetiva (nem meramente consultiva, em ‘teatral’) participação popular no
planejamento e na gestão das cidades é um direito inalienável”.49

Importa também lembrar aqui os ensinamentos da professora Maria
Paula Dallari Bucci acerca da relação entre a gestão democrática e o Estatuto
da Cidade:
A noção de gestão democrática, no Capítulo IV do Estatuto da Cidade,
é a chave de abóbada dos novos instrumentos de direito urbanístico
ou, mais precisamente, de política urbana, objeto dos Capítulos II (Dos
Instrumentos da Política Urbana) e III (“Do Plano Diretor’’) do Estatuto.
(…). Deve-se frisar o sentido da palavra ‘‘gestão’’, que difere do mero
‘‘gerenciamento’’, na medida em que a primeira compreende grande
amplitude de responsabilidades de coordenação e planejamento, enquanto
a segunda, mais usual na tradição das cidades brasileiras, diz respeito à
simples execução cotidiana de tarefas e serviços da administração. Assim, a
gestão democrática das cidades implica a participação dos seus cidadãos e
habitantes nas funções de direção, planejamento, controle e avaliação das
políticas urbanas.
A realização do processo democrático na gestão das cidades é a razão da
própria existência do Estatuto da Cidade, que resulta, ele próprio, de uma
longa participação popular, iniciada na década de 80, e que teve grande
influência na redação do capítulo da política urbana da Constituição Federal
(arts. 182-183).
A plena realização da gestão democrática é, na verdade, a única garantia
de que os instrumentos de política urbana introduzidos, regulamentados
ou sistematizados pelo Estatuto da Cidade (tais como o direito de
preempção, o direito de construir, as operações consorciadas, etc.) não
serão meras ferramentas a serviço de concepções tecnocráticas, mas,

49 SOUZA, Marcelo Lopes de. Mudar a Cidade uma introdução crítica ao planejamento e às
gestões urbanas. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003. p. 33.
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ao contrário, verdadeiros instrumentos de promoção do direito à cidade
para todos, sem exclusões” 50

Consoante os termos gerais do Estatuto, em especial os incisos II e XIII
do art. 2º, os quais referem-se à gestão democrática, a política urbana tem o
dever de, por meio dos seus agentes públicos incumbidos de efetivá-la, seguir
as diretrizes abaixo:

Art. 2º A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento
das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as
seguintes diretrizes gerais:
II – gestão democrática por meio da participação da população e de
associações representativas dos vários segmentos da comunidade na
formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e
projetos de desenvolvimento urbano;
XIII – audiência do Poder Público municipal e da população interessada
nos processos de implantação de empreendimentos ou atividades com
efeitos potencialmente negativos sobre o meio ambiente natural ou
construído, o conforto ou a segurança da população;

Destarte, evidencia-se a ilegalidade e a inconstitucionalidade da Lei
Municipal nº …., tanto em sentido formal (violação do rito, ausência de consulta
ao órgão responsável e de participação democrática) quanto material (ruptura
com o ordenamento territorial previsto no Plano Diretor e os requisitos técnicos
de expansão urbana).
Mas não só. Tal expansão gerou ônus aos cofres públicos, na medida
em que o Município teve de estender, sem prévio planejamento, serviços,
infraestrutura e equipamentos na localidade, ferindo os princípios que regem
a Administração Pública. É mesmo intuitivo que uma área prevista com
finalidades rurais pelo Plano Diretor não estará apta, a não ser a força de
soberbos investimentos públicos, a receber urbanização desta monta. Portanto,
insustentável a decisão administrativa que, contra legem, elegeu justamente
50 BUCCI, Maria Paula Dallari. Op. cit., p. 336/337.
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esta localidade para a implantação do empreendimento habitacional. Trata-se,
sob esta ótica, de possível ato ímprobo, nos termos do art. 11, da Lei 8.429/1992,
Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra
os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que
viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade
às instituições, e notadamente:
[…]

Na mesma toada, pode-se falar em improbidade administrativa de cunho
urbanístico, segundo a hipótese dos arts. 40 e 52, VI do Estatuto da Cidade:
Art. 40. O plano diretor, aprovado por lei municipal, é o instrumento
básico da política de desenvolvimento e expansão urbana.
§ 1o O plano diretor é parte integrante do processo de planejamento
municipal, devendo o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o
orçamento anual incorporar as diretrizes e as prioridades nele contidas.
§ 2o O plano diretor deverá englobar o território do Município como um
todo.
§ 3o A lei que instituir o plano diretor deverá ser revista, pelo menos, a
cada dez anos.
§ 4o No processo de elaboração do plano diretor e na fiscalização de sua

implementação, os Poderes Legislativo e Executivo municipais garantirão:
I – a promoção de audiências públicas e debates com a participação da
população e de associações representativas dos vários segmentos da
comunidade;
II – a publicidade quanto aos documentos e informações produzidos;
III – o acesso de qualquer interessado aos documentos e informações
produzidos.

Art. 52. Sem prejuízo da punição de outros agentes públicos envolvidos
e da aplicação de outras sanções cabíveis, o Prefeito incorre em
improbidade administrativa, nos termos da Lei no 8.429, de 2 de junho
de 1992, quando:
(...)
VI – impedir ou deixar de garantir os requisitos contidos nos incisos I a III
do § 4o do art. 40 desta Lei;
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Não se olvide que a responsabilidade pessoal do gestor público, como
o Prefeito Municipal que capitaneou a proposição legislativa, por atos de
improbidade administrativa, ligados à inobservância de um dever de agir imposto
por normativa local e federal, abarca a possibilidade de se obrigar a reparação
do dano moral coletivo, in casu, caracterizado pela violação ao exercício pleno e
integral do direito à participação, vez que a população foi alijada dos processos
de decisão sobre o Plano Diretor e projetos de urbanização. Também o dano
moral coletivo deriva da quebra do planejamento e do adequado ordenamento
territorial, competências inscritas ao Município no art. 30, VIII da Constituição
de 1988. Conforme já salientado pelo Superior Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANO AO ERÁRIO.
MULTA CIVIL. DANO MORAL. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO.
(…)
3. Não há vedação legal ao entendimento de que cabem danos morais
em ações que discutam improbidade administrativa seja pela frustração
trazida pelo ato ímprobo na comunidade, seja pelo desprestígio efetivo
causado à entidade pública que dificulte a ação estatal.
4. A aferição de tal dano deve ser feita no caso concreto com base em
análise detida das provas dos autos que comprovem efetivo dano à
coletividade, os quais ultrapassam a mera insatisfação com a atividade
administrativa. (…)
6. Recurso especial conhecido em parte e provido também em parte.” (Fonte:
STJ, RESP nº 960926 / MG, Rel. Min. Castro Meira, DJ Data: 18/03/2008)

Nada obstante, a imagem aérea da região em expansão denota seu
avançado estágio de urbanização, com empreendimentos já implantados (como
o Residencial ….), muito embora pareçam faltar equipamentos previstos no
Termo de Compromisso firmado pelo Município de …..(enumerados às fls. 1315 na justificativa do Projeto de Lei …...). Igualmente salta aos olhos a vocação
rural da área, que se acha literalmente cercada por propriedades com produção
agrícola, o que, inclusive, pode gerar conflitos de uso, como o emprego de
agrotóxicos na cercania das residências, a serem, em tese, analisadas pela
Promotoria de Justiça com atribuição para Proteção do Meio Ambiente.
Isso constatado, não assoma praticável a reversão da área já edificada
ao seu status quo ante, conquanto devam ser nela investigados potenciais danos
ambientais (como eventual desmatamento de APP) para sua reparação.
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Ademais, sem prejuízo da responsabilização por improbidade
administrativa dos envolvidos na proposta de alteração e da indenização por
dano moral coletivo (a ser direcionada aos fundos municipais de urbanização
e/ou de habitação de interesse social), sugerem-se medidas para assegurar,
primeiramente, o fiel cumprimento do Termo de Compromisso firmado pelo
Município de ….. com elaboração, se necessário, de cronograma físico-financeiro
a ser monitorado pelo órgão de execução, atendendo a todos os equipamentos
públicos arrolados às fls. 13-15 dos autos. Imperativo que, em complemento
às obras já previstas, seja realizado Estudo de Impacto de Vizinhança pósimplantação do empreendimento já consolidado, com o objeto de verificar se
o rol de equipamentos e infraestrutura declinado no Termo de Compromisso é
suficiente e se efetivamente supre as demandas das mais de duas mil famílias
alocadas na região. Especial cautela se registra quanto ao saneamento básico,
havendo urgência em se aferir se os empreendimentos instalados já contam
com a adequada rede de coleta de esgoto.
Tal proceder visa a mitigar os impactos urbanísticos da ocupação
da área, com a pressão respectivo que ocasionou. Até a implantação de tais
equipamentos e infraestruturas, e o início de seu funcionamento, não devem
ser autorizados novos empreendimentos, sob pena de agravamento da situação
de precariedade instalada.
Outro, porém, é o cenário dos espaços ainda vazios, nos quais há previsão
de conjuntos residenciais privados, apesar de suposto convênio com a COHAPAR e
o Município de …… no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida. As evidências
fazem crer, assim, que foram indevidamente beneficiados proprietários e
empreendedores com a ampliação do perímetro e com as obras públicas arcadas
pelo Município. É dizer: houve apropriação privada de mais-valia fundiária gerada
pela ilegítima modificação do Plano Diretor e também pela aplicação de recursos
da coletividade em obras públicas de infraestrutura e equipamentos, assim como
impactos difusos ao meio ambiente e à ordem urbanística.
É precisamente por esta razão que o art. 42-B, VII da Lei 10.257/2001
estipula a necessidade de mecanismos de “recuperação para a coletividade da
valorização imobiliária resultante da ação do poder público” nas expansões
urbanas. Imprescindível, em vista disso, que, além das sanções supra referidas,
sejam adotadas, para a fração desocupada da área objeto da ampliação
perimetral, as seguintes medidas:
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a) a paralisação de todos os empreendimentos na área, até a realização
dos estudos pelo órgão técnico de planejamento municipal competente,
a partir dos quais se deverá elaborar Plano de Urbanização Específico da
região, atendendo a todos os aspectos discriminados no rol do art. 42-B da Lei
10.257/2001 e indicando eventuais parcelas do território não aptas à ocupação/
urbanização por restrições ou fragilidades;
b) concomitante, o estabelecimento de contrapartidas e compensações
a serem prestadas pelos proprietários de imóveis na localidade, ao fito de
recuperação de valorização produzida pela conversão rural-urbano e obras
públicas no entorno;
c) empós, a definição das condições, contrapartidas, obrigações e
medidas mitigadoras para as atividades e empreendimentos previstos na região,
por meio de Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança, em observância aos arts.
36 a 38 do Estatuto da Cidade e arts. 168 e ss. do Plano Diretor atual de ….. (Lei
Complementar ….)51.
Por fim, orienta-se a expedição de Recomendação Administrativa ao
Município de ….. para que, doravante e pelos motivos expostos, abstenha-se
de proceder a qualquer nova ampliação de perímetro, exceto em situações
extraordinárias e adequadamente motivadas, sempre em conformidade com o
Plano Diretor e seguindo sua ritualística própria (de preferência devido processo
de revisão global do mesmo) e as normas de regência da matéria, em especial o
art. 42-B do Estatuto da Cidade.
É a consulta.

51 Frisa-se, no contexto, o art. 172: “Art. 172 - As conclusões do EIV poderão permitir a implantação
da atividade ou empreendimento, estabelecendo condições, contrapartidas, obrigações e medidas
mitigadoras para sua execução e funcionamento, ou ainda poderão impedir sua realização. § 1º A
contrapartida a ser oferecida em troca da realização da atividade ou empreendimento pode ser de
natureza diversa, relacionando-se à sobrecarga que será provocada. § 2º O EIV poderá determinar
alterações no projeto do empreendimento, como redução de área construída, reserva de áreas
permeáveis, reserva de áreas verdes ou de uso comunitário no interior do empreendimento,
incorporação de parte da sobrecarga viária no próprio empreendimento, aumento do número
de vagas de estacionamento, medidas de isolamento acústico, recuos ou alterações na fachada,
normatização de área de publicidade no empreendimento, etc. § 3º O EIV poderá determinar
maiores restrições relativas aos parâmetros de ocupação estabelecidos na Lei de Uso do Solo.”
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Curitiba, 05 de fevereiro de 2018.

Alberto Vellozo Machado
Procurador de Justiça
Thiago A. P. Hoshino
Assessor Jurídico
Laura Esmanhoto Bertol
Arquiteta Urbanista
Camilla Maistro Bianchi
Estagiária de Pós-Graduação em Direito
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CONSULTA 26/2018 – ÁREA DE HABITAÇÃO E
URBANISMO
ALTERAÇÃO DO PERÍMETRO URBANO. AFRONTA AO ESTATUTO
DA CIDADE (LEI N° 10.257/2001), DESTACADAMENTE AO
ARTIGO 42-B. PLANO DIRETOR MUNICIPAL. RECURSO
EXTRAÓRDINÁRIO NO STF 607.940/DF. INSTRUMENTO
BÁSICO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
MUNICIPAL. NORMAS ESPECÍFICAS NÃO PODEM CONTRARIÁLO. AUSÊNCIA DE ESTUDOS TÉCNICOS E DA GARANTIA DA
PARTICIPAÇÃO PÚBLICA NOS PROCESSOS DE EXPANSÃO
URBANA. CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
URBANO. MEMBROS COM DESIGNAÇÃO VENCIDA.
ILEGALIDADES
E
INCONSTITUCIONALIDADES.
VÍCIOS
INSANÁVEIS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E FAVORECIMENTO DE
PARTICULARES. INDÍCIOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
RECOMPOSIÇÃO DAS ÁREAS AO STATUS QUO ANTE. CASSAÇÃO
DE APROVAÇÕES E ALVARÁS E PARALISAÇÃO DE OBRAS
E EMPREENDIMENTOS. BAIXO GRAU DE URBANIZAÇÃO.
IMPACTO MÍNIMO NA SEGURANÇA JURÍDICA E RELAÇÕES
SOCIAIS. SOBREPOSIÇÃO DOS INTERESSE COLETIVOS:
ORDEM URBANÍSTICA, MEIO AMBIENTE E PATRIMÔNIO
PÚBLICO. EVENTUAL “REGULARIZAÇÃO” QUE DEPENDE DE
REVISÃO GLOBAL DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL, COM RITO
REGULAMENTAR.

1. RELATÓRIO
Tendo em vista que o presente inquérito civil é composto de 6 (seis)
volumes, cabe inicialmente fazer um retrospecto dos principais fatos para
atendimento da solicitação ministerial.
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Referido Inquérito foi instaurado em razão do recebimento de notícia
da existência de loteamento irregular52 na saída que dá acesso à Linha …. no
Município de …., de propriedade de …...
A fim de instruir o feito houve a expedição de ofícios ao Município de
…., ao loteador e ao Instituto Ambiental do Paraná, os quais foram devidamente
respondidos, sendo que o Município prestou informações e juntou a legislação
municipal pertinente. (fls. 059-200 – vol. I e fls. e fls. 201 a 206 – volume 02).
Adota-se o relatório de fls. 835 a 846 (vol. V), do qual extrai-se as
seguintes ponderações:
“Diante do todo o exposto, considerando que a defesa dos consumidores
adquirentes dos lotes já está sendo exercida através do processo nº
…., necessário se buscar a revogação da alteração institucional de
perímetro urbano ou a sua adequação às diretrizes do art. 42-B do
Estatuto da Cidade, desde que fundamentada em diagnósticos técnicos
e procedimentos participativos prévios.
Deve-se ainda, buscar a reformulação da Lei Municipal nº …., para
que nela se incluam critérios específicos para enquadramento das
famílias no Programa Habitacional …., para fins de diminuição do déficit
habitacional do Município conforme o objetivo da lei.
Assim, considerando que as questões consumeristas já estão sendo
solucionadas no processo acima declinado, as providências destes autos
serão relativas aos aspectos urbanísticos e ambientais.
As questões criminais tanto do artigo 50 da Lei 6.766/79 quanto
relativas às infrações ambientais autuadas pelo IAP já foram objeto de
instauração de inquérito policial, aguardando-se a vinda destes para
análise quanto ao oferecimento de denúncia.
(…)
2. Por ora, primeiramente, encaminhem-se ao Prefeito Municipal de ….
as recomendações 007/2013 e 008/2013.”

52 Matrícula nº 14.175 – fl. 706 – volume IV
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Através da Recomendação Administrativa nº 007/2013 (fl. 847 a 856
m- vol. V) buscou-se a suspensão da execução da Lei Municipal nº ….53 (fl. 065 a
072 – vol. I) e pela Recomendação nº 008/2013 (fl. 857 a 862 – vol. V) a alteração
da Lei Municipal nº 882/201254 (fl. 039 - vol I).
A Câmara Municipal por intermédio do ofício nº 098/2013 remeteu
cópia da Lei Municipal nº 952/2013, com a respectiva publicidade, bem como,
cópia da Lei Municipal nº 882/2012. (fl. 756 a 782 – vol. IV).
O Município de ….., (fls. 873/877 e 885/898 – vol. V), em atenção as
Recomendações expedidas respondeu que promoveria uma nova audiência
pública, convocando a população a participar, com inserções nos meios e
comunicação falada e escrita, para ratificar ou não, a alteração do perímetro
urbano do município, após houve a promulgação da Lei Municipal nº ….. (fl. 895
a898 – vol. V). E no que se refere a Lei nº ….., a mesma foi alterada pela Lei nº
999/2014. (fl. 904 a 906 – vol. V).
Na sequência, foi enviada correspondência ao Prefeito Municipal
solicitando complementação das informações prestadas, para que:
a) comprove que foi elaborado projeto específico instaurado para cumprir
o que determina o artigo 42-B do Estatuto da Cidade e elaborados Estudos
Técnicos antes da expansão do perímetro urbano, tais como, Estudos
Impacto Ambiental e Estudo Impacto Vizinhança (item “a”, 2ª parte da
recomendação 007/2013). (…) Caso não tenha sido realizado projeto,
apresente justificativa fundamentada.
b) comprove a ampla divulgação para a audiência pública referente ao
Edital nº 01/2014 e do cumprimento do art. 60 da Lei Municipal nº …..;
c) Informe se foi realizado diagnóstico técnico acerca da viabilidade
das mudanças, contendo os benefícios e prejuízos da expansão do
perímetro urbano, justificando, de forma fundamentada, a inexistência
de diagnósticos.
d) Comprove que foi encaminhado o projeto de lei …. ao Conselho
municipal de desenvolvimento, nos exatos termos que determina o §1º
do art. 48 da Lei nº …..

53 (Lei nº …. – altera o perímetro urbano de….. e dá outras providências).
54 (Lei nº 882/2012, autoriza o Prefeito Municipal assinar parceria com empresa privada ou pessoa
jurídica de direito privado, com objetivo de diminuir o déficit habitacional do município).
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Em atendimento o gestor municipal prestou os seguintes
esclarecimentos, (fls. 1003 a 1021 – vol. VI), bem como juntou documentos:
(…)
Tendo em vista que o Plano Diretor lei Municipal nº …. não exige a
elaboração de Estudo de Impacto de Vizinhança e Impacto Ambiental para
alteração do perímetro urbano deixou de ser elaborado o referido estudo,
contudo vale ressaltar que o Plano Diretor completará 10 (dez) anos e
será objeto de revisão no ano de 2015, conforme orientação da secretária
de Desenvolvimento Urbano – SEDU (cópia em anexo) e somente após as
devidas alterações será aplicada integralmente o Estatuto das Cidades.
Foi divulgada a audiência pública pelo diário oficial eletrônico do
Município (cópia em anexo), diário oficial impresso e Rádio Municipal FM.
Não foi realizado diagnostico técnico acerca da viabilidade da mudança
visto que não há previsão legal para tal diagnostico e também porque
com a instalação do Instituto Tecnológico do Paraná-IFPR na referida
região não restou alternativa a não ser a expansão do perímetro urbano.
O Projeto de Lei …. foi encaminhado ao conselho Municipal de
desenvolvimento. (cópia em anexo).

Após, o Inquérito Civil foi remetido a este Centro de Apoio – Núcleo
Habitação e Urbanismo, para primeiramente ser elaborado mapa/croqui
comparativo entre o perímetro urbano do Município de …./PR, antes e depois
das alterações empreendidas pelas Leis Municipais nº ...55 e ….., com delimitação
georreferenciada da localização do imóvel de matrícula acostada à fl. 706 (frente
e verso), respondendo-se, em adição, os seguintes quesitos:
01) A alteração do perímetro urbano empreendida por meio das Leis
Municipais nº …. e …. atendeu aos requisitos da Lei nº 10.257/01 (Estatuto das
Cidades), em especial o disposto no art. 42-B do referido diploma legal? Em caso
negativo, especifiquem-se as irregularidades identificadas.
02) É possível apontar a existência de estudos técnicos preliminares que
respaldaram a alteração de perímetro urbano procedida?

55 Leia-se Lei nº …. ou ….?
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03) Em caso positivo, a conclusão de tais estudos guarda relação com a
configuração final do perímetro urbano atingida?
04) Em caso negativo, quais as inconsistências identificáveis com
os dados disponíveis no procedimento e outros que porventura se detenha,
especialmente no que concerne a outras escolhas de ampliação possíveis ou
mesmo no que diz respeito à conclusão pela necessidade, primária, de um
melhor aproveitamento da redistribuição demográfica dentro do perímetro já
existente?
05) Analisando a escolha da forma de ampliação do perímetro urbano
levada a efeito é possível apontar que atende ao interesse público da localidade
e às diretrizes impostas pelo Plano Diretor do Município? Em caso negativo ou
positivo, especificar as razões para a conclusão.
06) É possível apontar indícios de que a alteração procedida deu-se,
primordialmente, para fins de atendimento do interesse particular de inclusão
do projeto de parcelamento a ser realizado no imóvel particular de matrícula
acostada à fl. 706 no perímetro urbano municipal? Justifique.
07) Apresentem-se outros apontamentos que entender pertinentes.

Cumpre mencionar que este Centro de Apoio recebeu ainda o ofício
n° …. da …. Promotoria de Justiça de ….., referente ao Inquérito Civil n° MPPR
…., que trata de indícios de inconstitucionalidade das leis municipais n.º …. e n.º
…., ambas do Município de ….., e da possível aprovação do loteamento …..pela
Prefeitura Municipal de ….. em virtude dessa legislação, com os seguintes
questionamentos:
a) Se o expediente utilizado pelo Município de ….., qual seja, tentativa
de regularização dos vícios ocorridos por ocasião da aprovação da lei n°
…., mediante a edição da lei n.° ….., bem como a prática de atos correlatos
(realização de audiência pública, p. ex.) pode ser considerado regular (fls.
885/886 do anexo V)? Em caso negativo, qual(is) solução(ões) jurídica(s) deve(m)
ser implementada(s)?
b) Se a ausência de prévia divulgação da audiência pública relativa à lei
n° …. (na realidade, relativa ao projeto de lei que originaria a lei municipal n° ….),

V. 1: ORDENAMENTO TERRITORIAL, INSTRUMENTOS DE POLÍTICA URBANA E GESTÃO DEMOCRÁTICA DA CIDADE

147

com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, como prevê o art. 33, II, do Plano
Diretor do Município de ….., enseja irregularidade insanável? Em caso negativo,
qual(is) solução(ões) jurídica(s) deve(m) ser implementada(s)?
c) Se a ausência de prévio projeto técnico para planejamento da
expansão urbana, de acordo com o art. 42-B da lei n° 10257/01, é passível de
regularização? Em caso positivo, qual(is) solução(ões) jurídica(s) deve(m) ser
implementada(s)?
d) Se o decurso de lapso temporal desde a publicação dos referidos atos
normativos pode ensejar convalidação dos efeitos jurídicos daí decorrentes, em
respeito à segurança das relações sociais?
e) Outras considerações que este Centro de Apoio entender pertinentes.

Pela proximidade dos questionamentos e sobreposição do objeto,
julgou-se mais eficiente a junção das respostas em uma única consulta, no
tópico que segue.

2. QUESITOS E RESPOSTAS
01) A alteração do perímetro urbano empreendida por meio das Leis
Municipais nº ….. e ….. atendeu aos requisitos da Lei nº 10.257/01 (Estatuto
das Cidades), em especial o disposto no art. 42-B do referido diploma legal?
Em caso negativo, especifiquem-se as irregularidades identificadas e
a) Se o expediente utilizado pelo Município de …., qual seja, tentativa de
regularização dos vícios ocorridos por ocasião da aprovação da lei n° ….,
mediante a edição da lei n.°…., bem como a prática de atos correlatos
(realização de audiência pública, p. ex.) pode ser considerado regular (fls.
885/886 do anexo V)? Em caso negativo, qual(is) solução(ões) jurídica(s)
deve(m) ser implementada(s)?
e
b) Se a ausência de prévia divulgação da audiência pública relativa à lei n° ….
(na realidade, relativa ao projeto de lei que originaria a lei municipal n° ….),
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com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, como prevê o art. 33, II, do
Plano Diretor do Município de …, enseja irregularidade insanável? Em caso
negativo, qual(is) solução(ões) jurídica(s) deve(m) ser implementada(s)?

O perímetro urbano define a porção urbana do território municipal
e, consequentemente, a zona rural. Essa distinção tem implicações no
disciplinamento do uso e ocupação do solo, sendo predominante a atribuição
do Município ordenar o território na área urbana, especialmente por meio do
Plano Diretor e da Lei de Zoneamento Uso e Ocupação do Solo. Estas definem
o tipo de uso possível (habitacional, industrial, comercial e de serviços, entre
outros) e a densidade de ocupação (tamanho dos lotes, área construída, altura
das edificações, afastamento das divisas, entre outros).
Também a possibilidade de parcelamentos para fins urbanos depende
da definição do perímetro, visto que tais empreendimento são vedados em área
rural, nos termos do Estatuto da Terra, da Lei 6766/79 e da Resolução INCRA
n° 82/2015 do INCRA. Por este motivo a conversão de rural para urbano tem
implicações no preço dos imóveis, sendo que normalmente essa conversão resulta
em significativa valorização imobiliária, por permitir um maior fracionamento
da propriedade, com usos mais rentáveis, porém delega expressivo passivo
urbanístico a ser sanado pelo Poder Público em infraestrutura e serviços.
Por sua importância para o planejamento e pressões que sofre
em decorrência de interesses imobiliários, o perímetro urbano deve estar
consolidado em lei, devendo ser entendido como parte integrante do Plano
Diretor, instrumento básico de política de desenvolvimento urbano, e a legislação
urbanística que dele deriva. A Lei de Perímetro Urbano é um dos diplomas que
integra materialmente o Plano Diretor – instrumento básico da política de
desenvolvimento urbano -, conforme o art. 3o da Lei Estadual 15.229/2006:

Art. 3°. Na elaboração, implementação e controle dos Planos Diretores
Municipais os Municípios deverão observar as disposições do Estatuto da
Cidade e deverão ser constituídos ao menos de:
(...)
III - legislação básica constituída de leis do Plano Diretor Municipal,
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Perímetro Urbano, Parcelamento do Solo para fins Urbanos, Uso e
Ocupação do Solo Urbano e Rural, Sistema Viário, Código de Obras,
Código de Posturas e instrumentos instituídos pelo Estatuto da Cidade
que sejam úteis ao Município;

Portanto, sua alteração deve necessariamente ser motivada por
relevante interesse público, sendo exigidos estudos técnicos que o demonstrem,
bem como a devida participação social em seu processo de alteração. Ademais
seu conteúdo deve ser consoante com as disposições do Plano Diretor, como
assentou o Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ORDEM URBANÍSTICA. COMPETÊNCIAS
LEGISLATIVAS. PODER NORMATIVO MUNICIPAL. ART. 30, VIII, E ART.
182, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PLANO DIRETOR. DIRETRIZES
BÁSICAS DE ORDENAMENTO TERRITORIAL. COMPREENSÃO.
1. A Constituição Federal atribuiu aos Municípios com mais de vinte mil
habitantes a obrigação de aprovar Plano Diretor, como “instrumento
básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana” (art. 182, §
1º). Além disso, atribuiu a todos os Municípios competência para editar
normas destinadas a “promover, no que couber, adequado ordenamento
territorial, mediante planejamento e controle do uso do solo, do
parcelamento e da ocupação do solo urbano” (art. 30, VIII) e a fixar
diretrizes gerais com o objetivo de “ordenar o pleno desenvolvimento
das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar dos habitantes” (art.
182, caput). Portanto, nem toda a competência normativa municipal (ou
distrital) sobre ocupação dos espaços urbanos se esgota na aprovação de
Plano Diretor.
2. É legítima, sob o aspecto formal e material, a Lei Complementar
Distrital 710/2005, que dispôs sobre uma forma diferenciada de ocupação
e parcelamento do solo urbano em loteamentos fechados, tratando da
disciplina interna desses espaços e dos requisitos urbanísticos mínimos
a serem neles observados. A edição de leis dessa espécie, que visa,
entre outras finalidades, inibir a consolidação de situações irregulares
de ocupação do solo, está inserida na competência normativa conferida
pela Constituição Federal aos Municípios e ao Distrito Federal, e nada
impede que a matéria seja disciplinada em ato normativo separado do
que disciplina o Plano Diretor.
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3. Aprovada, por deliberação majoritária do Plenário, tese com
repercussão geral no sentido de que “Os municípios com mais de vinte
mil habitantes e o Distrito Federal podem legislar sobre programas e
projetos específicos de ordenamento do espaço urbano por meio de leis
que sejam compatíveis com as diretrizes fixadas no plano diretor”.
4. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
(Recurso Extraordinário 607.940/DF, Relator: Ministro Teori Zavascki,
plenário, 29 de outubro de 2015)

No município de ….. o Plano Diretor vigente (Lei Complementar n° ….),
foi aprovado no ano de …., de acordo com o prazo estabelecido pelo Estatuto
da Cidade (Art. 40, §3°56), e deveria haver sido revisto em …... Entretanto, até o
presente momento, o mesmo não sofreu qualquer revisão ou atualização, mas
apenas alterações pontuais, aparentemente sem a realização de estudo técnicos
ou a devida participação popular. A Lei de Perímetro Urbano Municipal, também
sofreu diversas alterações, em 2010, 2012, 2013 e 2014, todas resultando em
diversas expansões da área urbana sem o devido planejamento, violando o
Plano Diretor e a ordem urbanística.
O liame entre o Plano Diretor e o Perímetro Urbano está manifesto
no artigo 42-B do Estatuto da Cidade (Lei n° 10.257/2001), no qual é clara a
intenção do legislador em vincular qualquer expansão a estudos e diagnósticos
similares àqueles produzidos na elaboração do Plano Diretor e que possam
atestar a aptidão das áreas para a finalidade urbana:

Art. 42-B. Os Municípios que pretendam ampliar o seu perímetro urbano
após a data de publicação desta Lei deverão elaborar projeto específico
que contenha, no mínimo: (Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012)
I - demarcação do novo perímetro urbano; (Incluído pela Lei nº 12.608,
de 2012)
II - delimitação dos trechos com restrições à urbanização e dos trechos

56 Art. 40. O plano diretor, aprovado por lei municipal, é o instrumento básico da política de
desenvolvimento e expansão urbana.
(…)
§ 3° A lei que instituir o plano diretor deverá ser revista, pelo menos, a cada dez anos.
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sujeitos a controle especial em função de ameaça de desastres naturais;
(Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012)
III - definição de diretrizes específicas e de áreas que serão utilizadas
para infraestrutura, sistema viário, equipamentos e instalações públicas,
urbanas e sociais; (Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012)
IV - definição de parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo,
de modo a promover a diversidade de usos e contribuir para a geração de
emprego e renda; (Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012)
V - a previsão de áreas para habitação de interesse social por meio
da demarcação de zonas especiais de interesse social e de outros
instrumentos de política urbana, quando o uso habitacional for permitido;
(Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012)
VI - definição de diretrizes e instrumentos específicos para proteção
ambiental e do patrimônio histórico e cultural; e (Incluído pela Lei nº
12.608, de 2012)
VII - definição de mecanismos para garantir a justa distribuição dos ônus
e benefícios decorrentes do processo de urbanização do território de
expansão urbana e a recuperação para a coletividade da valorização
imobiliária resultante da ação do poder público.
§ 1o O projeto específico de que trata o caput deste artigo deverá ser
instituído por lei municipal e atender às diretrizes do plano diretor,
quando houver. (Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012)
§ 2o Quando o plano diretor contemplar as exigências estabelecidas no

caput, o Município ficará dispensado da elaboração do projeto específico
de que trata o caput deste artigo. (Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012)
§ 3o A aprovação de projetos de parcelamento do solo no novo perímetro

urbano ficará condicionada à existência do projeto específico e deverá
obedecer às suas disposições. (Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012)

Como a previsão da elaboração de estudos específicos para a alteração
das áreas urbanas só foi inclusa a partir de abril de 2012, ainda que a Lei Municipal
n° …., publicada em 15 de fevereiro de 2012, não tenha apresentado estudos
técnicos ou garantido a efetiva participação da população, não é possível afirmar
que esta conflitou diretamente com o artigo 42-B do Estatuto da Cidade (Lei n°
10.257/2001), então inexistente, entretanto se acha em flagrante ilegalidade
ante o Plano Diretor Municipal como veremos adiante, visto que não venceu os
processos de gestão democrática necessários para sua aprovação57.
57 Sobre o rito especial do Plano Diretor, vide a Consideração Técnica CAOPHU 12/2013.
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O mesmo não se aplica para as demais alterações do perímetro urbano,
levadas a cabo pelas Leis Municipais n° …. de 10 de setembro de …. e n° ... de
22 de abril de ….., posteriores à vigência da exigência de estudos técnicos para a
alteração do perímetro urbano e também conflitantes com o disposto no Plano
Diretor Municipal.
Sob esta ótica, passemos à análise pormenorizada de cada norma. No
que tange à alteração empreendida pela Lei Municipal n° ….., o Município de
….. apresentou os seguintes documentos: (i) Lei n° ….., que alterou o perímetro
urbano de …..., (ii) planta com a delimitação do novo perímetro urbano e
indicação dos marcos e coordenadas UTM, de setembro de 2013 (fl. 69), (iii)
Edital n° ….. de notificação, publicado em 30 de agosto de 2013, divulgando
audiência pública para debater o Anteprojeto de Lei de alteração do Plano
Diretor, na Câmara de Vereadores de ….. em ….., às 15h00 (fl. 70), (iv) Ata da
Audiência Pública referente ao Edital n° …., entretanto sem o detalhamento do
conteúdo discutido ou as questões apresentadas pelo público (fl. 71), (v) lista de
presença da referida Audiência.
Observe-se que o Município não apresentou qualquer estudo técnico
que demonstrasse as condições físico-ambientais da área que se pretendia
incluir no perímetro urbano. Não há informações sobre possíveis trechos com
restrição à urbanização, infraestrutura existente e necessária (incluindo aí
as condições do sistema viário e acessos), disponibilidade de equipamentos
comunitários compatíveis com o adensamento populacional previsto, áreas
para a habitação de interesse social, definição de usos e parâmetros urbanísticos
permitidos, bem como a definição de instrumentos de proteção ambiental e do
patrimônio histórico e cultural ou mecanismos para garantir a justa distribuição
dos ônus e benefícios decorrentes do processo de urbanização, todos estes
requisitos mínimos exigidos pelo artigo 42-B da Lei 10.257/2001. Tais itens são
essenciais para a avaliação da compatibilidade do projeto com as proposições
do Plano Diretor. Também não foi apresentado qualquer dado ou informação
que justificasse a ampliação da área urbana, como, por exemplo, incremento
populacional urbana, crescimento do número de alvarás de construção e
licenças para parcelar, esgotamento de lotes e glebas vagos ou necessidade de
infraestrutura, equipamento ou projeto urbanístico específico.
Além de não observar os requisitos nacionais e não motivar/
fundamentar a alteração, a proposta afrontou disposições básicas do Plano
Diretor Municipal, no que tange aos trâmites necessários para a alteração de
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norma urbanística, instâncias obrigatórias de oitiva e garantia da participação da
população. A Lei n°….. define a necessidade da apreciação e deliberação pelo
Conselho Municipal de Desenvolvimento, sobre projetos de lei de interesse da
política urbana, antes de seu encaminhamento à Câmara Municipal:

Art. 48. Compete ao Conselho Municipal de Desenvolvimento:
(…)
III. deliberar sobre projetos de lei de interesse da política urbana, antes
de seu encaminhamento à Câmara Municipal;
(...)
VII. aprovar a minuta de Projeto de Lei do Poder Executivo a ser enviada
para o Legislativo;
(grifo nosso)

Da mesma forma o Plano Diretor estabeleceu princípios para a
participação popular na política urbana, nos termos de seu Capítulo II – da
Participação:

Art. 32 A participação da população em todo processo de planejamento
e gestão do Município deverá garantir a definição de objetivos
compartilhados pelos sujeitos sociais envolvidos, requerendo a criação
de espaços e oportunidade de diálogo em iguais condições.
§1° Para o estabelecimento de iguais condições de participação o
Executivo e o Legislativo Municipal devem disponibilizar as informações
necessárias em condições de pleno acesso e domínio por parte da
população, garantindo:
I. diversificação dos meios de comunicação, considerando inclusive as
dificuldades de acesso à informação decorrentes de deficiências ou físicas
(sic);
II. capacitação popular, quando for o caso, para sensibilização e e
conscientização sobre as questões que forem objeto de deliberação.
§2° As informações devem ser amplamente divulgadas em meios de
comunicação de massa, mantidas à disposição da população para consulta
em local de fácil acesso nas sedes do Executivo e do Legislativo Municipal.
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(...)
Art. 33. A divulgação será realizada conforme determinação do §4° do art.
40 do Estatuto da Cidade, e deverá conter os seguintes requisitos:
I. ampla comunicação pública, em linguagem acessível, através dos meios
de comunicação social de massa disponíveis;
II. antecedência de pelo menos 15 dias para divulgação do cronograma,
dos locais das reuniões e da apresentação dos estudos e propostas sobre
o tema que será discutido;
III. publicação e divulgação dos resultados dos debates e das propostas
definidas nas diversas etapas dos processos de discussão.

A lei fixou, ainda, quesitos mínimos para a realização de audiências
públicas:

Art. 59. As audiências públicas têm por finalidade informar, colher
subsídios, debater, rever e analisar o conteúdo do Plano Diretor, e
deverão ocorrer nos processos de implantação de empreendimentos ou
atividades públicas ou privadas, com efeitos potencialmente negativos
sobre o meio ambiente natural ou construído, o conforto ou a segurança
da população.
Paragráfo único. As audiências públicas também serão realizadas no
processo de elaboração e votação do Plano Plurianual, Lei de Diretrizes
Orçamentárias e Lei do Orçamento Anual, conforme determina o artigo
44 da Lei Federal 10.257/2001.
Art. 60. As audiências públicas deverão atender aos seguintes requisitos:
I. serem convocadas por edital, anunciadas pela imprensa local ou, na sua
falta, pelos meios de comunicação de massa ao alcance da população local;
II. ocorrer em locais e horários acessíveis à maioria da população;
III. Serem dirigidas pelo Poder Público Municipal, que após a exposição de
todo o conteúdo, abrirá as discussões aos presentes;
IV. garantir a presença de todos os cidadãos e cidadãs, independente de
comprovação de residência ou qualquer outra condição, que assinarão
lista de presença;
(…)
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VII. em caso de realização de audiências públicas para elaboração ou
discussão de leis, as gravações e atas deverão ser apensadas ao Projeto
de Lei, compondo memorial do processo, inclusive na sua tramitação
legislativa.
(…)
Art. 63. A realização de toda audiência pública no Município deve
respeitar os dispositivos que constam nesta secção e demais disposições
da Resolução n°25 emitida pelo Conselho Nacional das Cidades, nos
termos do Decreto Federal 5031, de 02 de abril de 2004 e legislações
federais e estaduais que regulamentam a matéria.

Note-se, ainda, que o Plano Diretor de ….. regulamentou a realização
de toda e qualquer audiência com base na Resolução n° 25/200658 do Conselho
Nacional das Cidades, da qual decalcamos o artigo 4°:

Art. 4° No processo participativo de elaboração do plano diretor, a
publicidade, determinada pelo inciso II, do §4° do art. 40 do Estatuto da
Cidade, deverá conter os seguintes requisitos:
I – ampla comunicação pública, em linguagem acessível, através dos
meios de comunicação social de massa disponíveis;
II – ciência do cronograma e dos locais das reuniões, da apresentação
dos estudos e propostas sobre o plano diretor com antecedência de no
mínimo 15 dias;
III – publicação e divulgação dos resultados dos debates e das propostas
adotadas nas diversas etapas do processo;

Conquanto o texto original da resolução faça menção apenas às
audiência do Plano Diretor, a Lei Municipal n° …... amplia as obrigações para
qualquer audiência realizada pelo Município no âmbito da política urbana. A
audiência que tinha por objetivo discutir a alteração do perímetro urbano de
….. (fl. 71) ocorreu no dia cinco de setembro de 2013 (quinta-feira), apenas 09

58 https://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosCidades/ArquivosPDF/Resolucoes/
resolucao-25-2005.pdf
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dias após a sua divulgação pelo Edital n°…., às 15h00, no plenário da Câmara
Municipal de …..., portanto sem respeitar a antecedência de 15 dias para
sua divulgação. Ademais, ocorreu em horário comercial e na região central,
restringindo assim, tanto pela pouca divulgação quanto pelo horário e local
escolhidos, a ampla participação popular.
No que tange ao Conselho Municipal de Desenvolvimento, também
importante instrumento da gestão democrática, não há no procedimento
qualquer registro de que este tenha apreciado e/ou aprovado as propostas de
alteração do perímetro urbano levado a cabo pela Lei n° …....
Com os fatos acima mencionados conclui-se que a alteração do
perímetro urbano de ….. pela Lei n° ….. não só deixou de apresentar qualquer
estudo técnico que a fundamentasse e demonstrasse seu interesse público e
a vocação urbanístico-ambiental da área inserida (nos termos do artigo 42-B
da Lei n° 10.257/2001 e do Plano Diretor Municipal), como não cumpriu os
requisitos mínimos para a participação popular e gestão democrática, princípios
da Política Urbana Nacional e Municipal.
Já a Lei Municipal n° …., que também tem por objeto a alteração do
perímetro urbano do Município de …., somente reeditou o perímetro previsto
na Lei ….... Sem embargo, o trâmite do Projeto de Lei n° ….., do qual a ….. se
originou, difere em alguns pontos do diploma anterior, aparentemente com o
intuito de sanar irregularidades apontadas pelo Ministério Público, conforme
consta na justificativa apresentada à Câmara de Vereadores.
O Município afirma que o projeto foi avaliado pelo Conselho Municipal
de Desenvolvimento, conquanto a ata acostada aos autos não faça qualquer
menção ao Projeto de Lei n°….., afirmando apenas que a finalidade da reunião
era a deliberação sobre o “anteprojeto que ‘altera o Anexo II da Lei n° …. de 10
de outubro de 2006 e dá outras providências’”. Em discussão, ao que consta,
o Conselho “reconhece a necessidade das alterações propostas na lei. Em
votação, todos os presentes foram unânimes pela proposição do projeto de
lei apresentado junto ao Poder Legislativo Municipal” (fl. 1184). Todavia, não
constam na ata os principais pontos discutidos ou possíveis divergências entre
os conselheiros, sendo difícil afirmar que, muito embora vencido o aspecto
formal da oitiva prévia, o colegiado haja de fato enfrentado a necessidade e os
impactos do expensão.
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Mais severa é a dúvida quanto aos membros do referido Conselho. A ata
faz menção à participação dos conselheiros nomeados pelo Decreto Municipal
n° ….. Entretanto, tal ato de designação dos membros já teria perdido, à época
da reunião (2014), sua validade, pois a eleição dos mesmos, por previsão do
Plano Diretor, deve ser realizada a cada dois anos, podendo ser reconduzidos,
no caso dos representantes do Poder Público e dos órgão colegiados municipais,
por no máximo um mandato. In litteris:

Art. 44. Fica criado o Conselho Municipal de Desenvolvimento de …...,
órgão colegiado de caráter deliberativo, permanente e integrante da
administração pública municipal, que reúne representantes do Poder
Público e da Sociedade Civil.
(…)
Art. 45. O Conselho Municipal de Desenvolvimento de …..., será composto
de 17 (dezessete) membros com direito a voto e pelo mesmo número de
suplentes respeitando a seguinte representação:
(…)
§1° O mandato dos(as) Conselheiros(as) será de dois anos.
§2° (…)
§3° Os representante do Poder Público serão indicados pelo respectivo
órgão e poderão ser reconduzidos por, no máximo, 1 (um) mandato,
havendo, necessariamente, renovação de pelo menos 1/3 (um terço)
dos(as) conselheiros(as) indicados(as) a cada mandato.
§4° Os representantes dos Órgãos Colegiados Municipais serão indicados
entre os(as) conselheiros(as) das sociedade civil dos respectivos
Conselhos, e poderão ser reconduzidos por, no máximo, 1 (um) mandato.
(...)

Destarte, analisando os documentos acostados nos autos do Inquérito
Civil n° MPPR ….., é possível afirmar que as Leis Municipais n°s ….. e ….. não
cumpriram os requisitos do artigo 42-B da Lei n° 10.257/2001, visto que não
foi apresentado qualquer estudo técnico que comprovasse a necessidade e
viabilidade da ampliação da área urbana de ….... O processo de aprovação dos
referidos diplomas legais também não atendeu aos requisitos mínimos da
participação social e gestão democrática impostos pela legislação municipal,
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destacadamente o Plano Diretor Municipal (Lei Complementar n° …..). Assim a
aprovação da Lei n° ….. que objetivava superar as irregularidades presentes no
processo de aprovação da Lei n° ….. não obteve êxito em tal, mantendo diversos
vícios do processo anterior, vícios estes insanáveis, devendo ser atacados tantos
os diplomas quanto os atos administrativos deles decorrentes (como aprovações
de loteamentos e alvarás de construção), por sua ilegalidade (leis de efeitos
concretos) quanto por sua inconstitucionalidade.

02) É possível apontar a existência de estudos técnicos preliminares que
respaldaram a alteração de perímetro urbano procedida?
Não foi apresentado nenhum estudo técnico para as alterações do
perímetro urbano de ….., pelas Leis Municipais n°s ….. e …... A Justificativa do
Projeto de Lei (fl. 1.010), datado de março de 2014, afirma apenas que o mesmo
visava:

(…) adequar a legislação à atuais necessidades do Município, em especial
a constatação de que o atual perímetro urbano municipal tornou-se
exíguo frente ao crescimento da cidade. Com a medida, se possibilitará
a abertura de novos loteamentos, sem prejuízo dos municípes desejarem
permanecer enquadrados como rurais, para os fins legais.

Merece destaque o faro de que não foi apresentado nenhum dado
quanto a esse crescimento populacional e demanda por terra urbanizável, não
há qualquer menção à taxa de crescimento populacional, ou uma comparação
entre o crescimento populacional e a quantidade de lotes e glebas vagas no
interior do perímetro urbano que comprovassem a necessidade de ampliação.
Também não restou demonstrado haver projetos de urbanização específicos,
ou que a pressão para a expansão urbana estava no vetor norte (local em que
houve a conversão de rurais em glebas passíveis de urbanização). Não se sabe
se, sob os aspectos urbanísticos e ambientais, aquela era a área mais adequada
para a urbanização.
Rememoremos os quesitos mínimos exigidos pelo artigo 42-B da Lei n°
10.257/2001 e que deveriam compor um projeto específico instituído por lei:
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(i) demarcação do novo perímetro urbano; (II) delimitação dos trechos com
restrições à urbanização e dos trechos sujeitos a controle especial em função
de ameaça de desastres naturais; (III) definição de diretrizes específicas e de
áreas que serão utilizadas para infraestrutura, sistema viário, equipamentos
e instalações públicas, urbanas e sociais; (IV) definição de parâmetros de
parcelamento, uso e ocupação do solo, de modo a promover a diversidade de
usos e contribuir para a geração de emprego e renda; (V) a previsão de áreas
para habitação de interesse social por meio da demarcação de zonas especiais
de interesse social e de outros instrumentos de política urbana, quando o uso
habitacional for permitido; (VI) definição de diretrizes e instrumentos específicos
para proteção ambiental e do patrimônio histórico e cultural; e (VII) definição de
mecanismos para garantir a justa distribuição dos ônus e benefícios decorrentes
do processo de urbanização do território de expansão urbana e a recuperação
para a coletividade da valorização imobiliária resultante da ação do poder público.
Além da demarcação do perímetro urbano proposto, os Projetos de Lei
em questão não contemplaram nenhum dos quesitos elencados acima.

03) Em caso positivo, a conclusão de tais estudos guarda relação com a
configuração final do perímetro urbano atingida?
Não se aplica.

04) Em caso negativo, quais as inconsistências identificáveis com os
dados disponíveis no procedimento e outros que porventura se detenha,
especialmente no que concerne a outras escolhas de ampliação possíveis ou
mesmo no que diz respeito à conclusão pela necessidade, primária, de um
melhor aproveitamento da redistribuição demográfica dentro do perímetro já
existente?
e
c) Se a ausência de prévio projeto técnico para planejamento da expansão
urbana, de acordo com o art. 42-B da lei n° 10257/01, é passível de
regularização? Em caso positivo, qual(is) solução(ões) jurídica(s) deve(m) ser
implementada(s)?
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Como já exposto anteriormente o Município não apresentou qualquer
estudo que justificasse a ampliação do perímetro urbano, não foi elaborada planta
com detalhamento das condições fisico-ambientais da área que seria convertida
em urbana, contendo informações como: várzeas inundáveis, declividades altas,
possíveis contaminações do subsolo, erosão, escorregamentos, presença de áreas
de preservação permanente, corpos hídricos, nascentes e olhos d’água, reserva
legal, focos de poluição ou risco. Somente este mapeamento poderia indicar a
possibilidade ou não de urbanização das glebas inseridas no perímetro urbano e
se esse era o local mais indicado para tanto. Também não foi apresentada leitura
acerca da viabilidade e possíveis custos de implantação de infraestrutura urbana,
se a programação de ampliação das redes existentes estava orientada para aquela
direção do tecido urbano, qual era o sistema viário existente e quais alterações
seriam necessárias para assegurar a integração dessa porção do território ao
restante da malha urbana e quais equipamentos urbanos comunitários existiam no
entorno. A proposta não identificou quais eram os parâmetros de uso, ocupação
e parcelamento incidentes no local, nem as alterações necessárias, assegurando a
destinação de áreas para a habitação de interesse social, estabelecendo diretrizes
e instrumentos para a proteção ambiental e do patrimônio histórico e cultural e a
definindo mecanismos para a justa distribuição dos ônus e bônus da urbanização,
o que, em sendo aqueles imóveis privados, ensejou enriquecimento sem causa
dos proprietários e favorecimento de particulares.
Além de não realizar estudos da área que seria incluída no perímetro
urbano, também não foi elaborada uma fundamentação mínima que
demonstrasse a (i) necessidade de ampliação do perímetro urbano de …... e (ii)
que a direção escolhida para a extensão correspondia aquela em que havia maior
pressão de crescimento imobiliário e que se mostrava mais adequada sob os
vieses urbanísticos e ambientais.
Como mencionado anteriormente, a justificativa da ampliação do Projeto
de Lei n° …, convertido depois na Lei n° ….. faz menção unicamente a uma suposta
escassez de áreas no interior do perímetro para abrigar o crescimento da cidade.
De fato o Município de ….. apresentou crescimento populacional superior à média
do Estado no período compreendido entre 2000 e 201059 com um acréscimo
populacional de 3.221 habitantes, entretanto o maior acréscimo de população,

59 Dados do censo demográfico IBGE (2000 e 2010) e disponíveis em: http://www.ipardes.gov.br/
perfil_municipal/MontaPerfil.php?codlocal=115&btOk=ok
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tanto em termos relativo como absoluto, se deu justamente na área rural do
Município, qual aponta o quadro abaixo:
Tabela 01: Crescimento Populacional de …... – 2000/2010.

Ano

População total

População rural

27.364
30.585
3.221

População
urbana
19.626
20.988
1.362

2000
2010
Acréscimo
populacional
Taxa de
crescimento anual

1,17%

0,69%

1,94%

7.738
9.597
1.859

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Censo do IBGE nos anos de 2010 e 2000.

Extrai-se dos dados que o Município de fato “cresceu”, entretanto esse
incrimento populacional se deu de forma muito mais intensa na área rural do que
na urbana, não havendo, portanto, justificativa para a ampliação do perímetro
urbano enseja que, ao fim e ao cabo, reduz a área rural. Destaque-se, ainda, que
não foi comprovada a ausência de áreas passíveis de urbanização no interior
do perímetro urbano existente e que poderiam absorver esse crescimento
populacional. Ao consultar as imagens de satélite do ano de 2014 é notável a
quantidade de glebas vagas nas porções sudeste, sul, sudoeste e oeste.
Figura 01: Área urbana de ….. - 2014.

Fonte: Google Earth.

162

V. 1: ORDENAMENTO TERRITORIAL, INSTRUMENTOS DE POLÍTICA URBANA E GESTÃO DEMOCRÁTICA DA CIDADE

Supondo que o incremento populacional de 1.362 habitantes na área
urbana gerasse imediatamente uma demanda por um novo domicílio, cada um
ocupado por 02 pessoas, seriam necessários, utilizando-se o lote mínimo previsto
pela Lei Municipal de Parcelamento e uma doação de áreas verdes, sistema
viário e área institucional de aproximadamente 35%, 320.000 m², montante
visivelmente inferior à totalidade das glebas vazias presentes no interior do
perímetro urbano no momento em que este foi ampliado. Sem mencionar
que essa demanda poderia ainda ser absorvida por lotes em parcelamentos já
aprovados ou edificações vazias, ou mesmo empreendimentos verticalizados
como edifícios e incorporações. Assim mostra-se de todo frágil o argumento
de que a ampliação do perímetro deveu-se ao “crescimento da cidade”, pois
não comprovado o esgotamento de áreas no interior do perímetro urbano que
justificasse a busca por novas frentes urbanas.
Ademais a própria Lei Municipal de Parcelamento (Lei Complementar n°
…..) previa o momento em que o esgotamento das áreas já urbanizadas levariam
à abertura de novas frentes de urbanização e o local ao qual essa deveria ser
direcionada, isso sem qualquer alteração do perímetro urbano proposto pelo
Plano Diretor de 2006. A delimitação de uma Macrozona de Expansão Urbana,
no interior do perímetro urbano existente, deveria ter se conformado como
uma espécie de reserva de área para o crescimento urbano futuro e poderia ser
parcelada quando 80% da Macrozona de Consolidação estivesse ocupada, nos
termo do artigo 09° da Lei Complementar n° 01/2009:

Art. 9° Não será permitido o parcelamento do solo:
(…)
§1° Na Macrozona de expansão urbana também não será permitido
aprovar novos parcelamentos enquanto não houver, no mínimo, ocupação
de 80% (oitenta por cento) da macrozona de consolidação, nos termos do
art. 78, §1° da Lei do Plano Diretor de Quedas do Iguaçu.
§2° A vedação disposta no paragrafo anterior poderá ser suprida com
autorização expressa do chefe do Poder Executivo, mediante justificativa
fundamentada, e desde que acompanha (sic) de parecer técnico do
departamento competente.

Não foi feita nenhuma análise do grau de ocupação da Macrozona
de Consolidação, para a indicação da utilização da Macrozona de Expansão
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Urbana e, após o esgotamento dessa, a possibilidade de ampliação justificada
do perímetro urbano. Assim, as sucessivas ampliações pontuais do perímetro
urbano municipal, fora e para além da área já prevista pelo legislador para a
expansão urbana, não possui qualquer fundamento técnico e contraria as
disposições do Plano Diretor Municipal e de seu macrozoneamento.
Destarte, não se trata de mero vício formal que possa ser convalidado ou
sanado, merecendo atuação repressiva do Ministério Público para desfazimento
dos empreendimentos e atos jurídicos teratológicos. Em se tratando de leis de
efeitos concretos, as mesmas podem ser atacadas via Ação Civil Pública, na
salvaguarda do patrimônio público, do meio ambiente, da ordem urbanística
e mesmo dos direitos de eventuais consumidores na localidade sem condições
adequadas. Ainda, cabem investigação e medidas para apurar e punir atos de
improbidade administrativa que favoreceram particulares (item 06).

05) Analisando a escolha da forma de ampliação do perímetro urbano levada
a efeito é possível apontar que atende ao interesse público da localidade e
às diretrizes impostas pelo Plano Diretor do Município? Em caso negativo ou
positivo, especificar as razões para a conclusão.
A ampliação do perímetro urbano pelas Leis n° …. e ….. não respeitou
as diretrizes do planejamento municipal consolidadas no Plano Diretor de ….
(Lei n° ….). Este previu especificamente quais seriam as áreas prioritárias para
a ampliação da urbanização, classificando-as como Macrozona Urbana de
Expansão (fl. 123), cujo objetivo é: “constituir área destinada à futura ocupação
urbana” (Art. 80, inciso I). O Anexo II da Lei do Plano Diretor, que contém o
macrozoneamento municipal, demarca as áreas de expansão urbana nas porções
oeste e norte do Município, estas ainda encontravam-se não parceladas e não
edificadas no momento da ampliação do perímetro urbano e incorporação de
novas glebas à dinâmica urbana.
Em contrário senso a área incluída no perímetro urbano estava indicada
pelo Plano Diretor como Macrozona Rural de Dinamização e Fortalecimento da
Agricultura Familiar, caracterizada pela:
(…) predominância de pequenas propriedades, alta densidade com
ocupação antiga, por possuir aptidão agrícola restrita, pela baixa renda
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da maior parte de seus moradores, por sua produção agrícola de base
convencional, predominância de agricultores familiares, pelo baixo nível
de organização social, por possuir infra-estrutura e serviços satisfatórios e
a qualidade ambiental baixa. (Lei 374/2006, Art. 75)

Entre os objetivos da Macrozona Rural de Dinamização e
Desenvolvimento da Agricultura Familiar destacamos os seguintes: (i)
fomento à organização sócio-política dos agricultores, (ii) diversificação das
atividades rurais, agrícolas, não agrícolas e de produtos; (iii) busca de fontes
de financiamento para os pequenos agricultores; (iv) agregar valor ao produto
rural através de venda direta, benficiamento, processamento e produção
diferenciada; (iv) agregar valor ao produto rural através de venda direta,
beneficiamento, processamento e produção diferenciada; (v) constituição de
reservas legais, (vi) recuperação das Áreas de Preservação Permanente – APP;
(vii) capacitação de técnicos e agricultores para a utilização de tecnologias
adequadas para as condições de alta declividade e aptidão agrícola restrita,
recuperação e preservação do meio ambiente, visando a diversificação
produtiva e agregar valor ao produto; (viii) melhoria da infra-estrutura,
habitação e serviços (Art. 76).
Destarte o Município estendeu suas fronteiras urbanas sobre território
destinado à dinamização da agricultura familiar, em detrimento da indução da
ocupação e ao parcelamento de área definida como prioritária para urbanização,
contrariando frontalmente as diretrizes territoriais de seu Plano Diretor.

d) Se o decurso de lapso temporal desde a publicação dos referidos atos
normativos pode ensejar convalidação dos efeitos jurídicos daí decorrentes,
em respeito à segurança das relações sociais?
Conforme já mencionado, não há possibilidade de convalidação dos
efeitos jurídicos da norma, porque flagrantemente inconstitucional e ilegal. Ainda,
o baixo grau de consolidação da ocupação das áreas integradas ao perímetro
urbano (consulta via GoogleEarth com imagem aérea de abril/2018), sugere que
eventuais repercussões da reversão das áreas ao status quo ante, restringir-seiam ao espectro patrimonial dos particulares, sem interesses indisponíveis que
não pudessem socorrer-se das medidas judiciais de praxe. Assim, a segurança
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jurídica resta garantida. Tampouco notam-se grupos vulneráveis que mereçam
proteção, in casu, até onde os dados nos estão disponíveis.
Ao contrário, sabe-se que, em direito urbanístico e ambiental, a
recomposição é a medida prioritário, cabendo reparações/compensações tão
somente em hipóteses de irreversibilidade do dano causado, o que não é o
cenário comento.
Como se não bastasse, o tempo (que, além de tudo, é parco) não tem,
aqui, o poder de assentar ou convalidar a situação, tanto mais porque, conforme
entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (613): “Não se admite
a aplicação da teoria do fato consumado em tema de Direito Ambiental”.
A única hipótese de regularização que se vislumbra seria a escorreita
inclusão de tais áreas no perímetro urbano por meio de revisão integral do
Plano Diretor Municipal, a qual, repise-se, já deveria estar em curso, posto que
esgotado o prazo decenal do Estatuto da Cidade. Mesmo assim, o rito próprio
afeto ao Plano Diretor teria de ser respeito, e os estudos que o lastreiam
deveriam atestar a viabilidade e adequação técnica de tal inclusão, caso
contrário vedada. Até lá, não há outra opção senão sustar os efeitos das Leis
Municipais aqui enfrentadas, bem como cassar todas as aprovações/licenças/
alvarás concedidos sobre os imóveis afetos, impedindo-se qualquer edificação
ou ato de urbanização.

06) É possível apontar indícios de que a alteração procedida deu-se,
primordialmente, para fins de atendimento do interesse particular de inclusão
do projeto de parcelamento a ser realizado no imóvel particular de matrícula
acostada à fl. 706 no perímetro urbano municipal? Justifique.
Como demonstrado nos itens anteriores, a ampliação do perímetro
urbano de Quedas do Iguaçu não esteve fundamentado em nenhum estudo
técnico, ao arrepio a das disposições da política municipal de desenvolvimento
urbano do Plano Diretor Municipal> Tampouco observou os devidos
procedimentos para a participação popular nesse processo. Dessa forma
não houve comprovação da necessidade de ampliação do estoque de terras
disponível para urbanização e, portanto, também de novas frentes para a
realização de processos de valorização imobiliária. Igualmente, não se indicou
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a razão de, mesmo que houvesse necessidade de ampliação, eleger-se as áreas
efetivamente incorporadas.
De fato a ampliação do perímetro urbano ocorreu sobre área destinada
à dinamização e fortalecimento da agricultura familiar, em detrimento da
ocupação de áreas vagas no interior do perímetro urbano e demarcadas
como macrozonas de expansão urbana, portanto a revelia das diretrizes de
ordenamento territorial previamente estabelecidas e favorecendo processos de
valorização imobiliária e de incremento de gastos públicos com infraestrutura e
serviços urbanos, dada a ampliação das redes existentes.
A escolha do vetor norte em prejuízo de outros vetores (como o
entorno da PR-…., PR-….), também não encontra justificativa técnica, não há
nos autos nenhum estudo que demonstre em quais áreas do município incidiu
o crescimento (se houve) de alvarás e parcelamentos aprovados, sendo tal
informação fundamental para se compreender a atual dinâmica de expansão
urbana no Município. Ademais não foi demonstrado que a área acrescida ao
perímetro urbano guarda relação com o crescimento dos domicílios urbanos em
…... ou mesmo que os imóveis apresentariam vocação adequada.
Portanto hialina a ausência de critérios técnicos que comprovassem a
necessidade de ampliação do perímetro urbano, bem como a escolha da direção
em que foi realizada e a dimensão das glebas escolhidas. A ausência de tais
elementos de fato levanta dúvidas acerca da motivação para a escolha da área,
que contrariou as diretrizes de ocupação territorial estabelecidas pelo Plano
Diretor Municipal. Os questionamentos se asseveram em função do protocolo
de licenciamento do parcelamento ….. ser anterior à alteração da Lei, no qual
o Município, por meio do chefe do Poder Executivo, admite a vinculação da
alteração da lei com a aprovação do parcelamento no ofício …..:

Ainda não foi aprovado pela Secretaria do Meio Ambiente e Habitação
do Projeto de Loteamento “…..” mas o mesmo encontra-se em vias de ser
aprovado, visto que, estava sendo aguardado que fosse primeiramente
aprovado e expansão da zona urbana do Município de ….., o que já
ocorreu. (fl. 10).
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O ofício data de 09 de setembro de 2013, três dias após o
encaminhamento do Projeto de Lei n° 5….. para a Câmara de Vereadores
de Quedas do Iguaçu e 08 dias antes da aprovação pelo plenário (fl. 769).
Aparentemente, o Executivo já contava com uma aprovação que ainda não
havia sido formalizada, acentuando os indícios de que houve favorecimento
e demonstrando a relação direta entre a ampliação do perímetro urbano
e a viabilidade do loteamento ….., já em trâmite de aprovação, que só seria
possível após a conversão da gleba de rural para urbana. Há, assim grande
probabilidade de haver ocorrido o direcionamento do processo de ampliação
perimetral em tela.
Há que se esclarecer, ainda, se ao tempo da votação, o proprietário da
gleba e um dos empreendedores do loteamento …., Sr. ….., ocupava o cargo de
vereador do Município de ….. e qual foi sua participação na sessão que alterou
o diploma municipal, visto que sua eleição como suplente de parlamentar
se deu em 2012 e a grande quantidade de notícia que veiculam seu nome
como vereador de ….. e presidente da Associação das Câmaras de Vereadores
e Gestores Públicos do Paraná (Acampar). A ata da sessão que aprovou por
unanimidade a expansão do perímetro urbano não indica os edis presentes,
falha notável e grave do processo.
Além dessas questões, o traçado da ampliação do perímetro urbano,
exatamente até o limite do projeto de parcelamento do loteamento ….., também
configura outro indício de que esta se deu para atender, primeiramente, ao
loteador, em detrimento das diretrizes estabelecidas no Plano Diretor Municipal
e do interesse público, resultando no aumento de gastos públicos com possíveis
extensões de redes de infraestrutura e serviços, isto é, em prejuízo significativo
aos cofres públicos, passivo que a coletividade suportará.

3. CONCLUSÃO E ORIENTAÇÕES
Ante o exposto, sugere este Centro de Apoio Operacional:
a) o manejo da Ação Civil Pública (viável contra diplomas ilícitos de
efeitos concretos) e de eventual Representação de Inconstitucionalidade contra
as Leis Municipais …. e …. (sobretudo esta última), porque eivadas de vícios
formais e materiais insanáveis, não convalidáveis com o lapso temporal e não
albergados pela teoria do fato consumado;
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b) nas mesmas ações, preferencialmente, pleitear a anulação/
declaração de nulidade de todos os atos jurídicos praticados com base em tais
leis municipais, como aprovações de loteamento, alvarás de construção, licenças
de empreendimentos, etc., existentes sobre os imóveis irregularmente inseridos
no quadro urbano, bem como a paralisação/desfazimento das obras existentes
e a recomposição ambiental da área (retorno ao status quo ante);
c) a continuidade das investigações no sentido da apuração exata da
responsabilidade das autoridades e agentes públicos envolvidos nas expansões
urbanos ilícitas, com fortes indícios de favorecimento de particulares, o que
enseja atuação sancionatória por improbidade administrativa, nos termos da
Lei 8.429/1992;
d) a instauração de procedimento próprio com vistas ao
acompanhamento da revisão decenal obrigatório do Plano Diretor Municipal,
bem como para responsabilização do(s) prefeito(s) municipais desidiosos por
ato de improbidade administrativa previsto no art. do Estatuto da Cidade (Lei
10.257/2001), segundo orientações do Ofício-Circular 06/18 deste Centro
de Apoio (acessível em: http://www.urbanismo.mppr.mp.br/arquivos/File/
OF06_2018_IMPROBIDADEADMPD.pdf)

É a consulta.

Curitiba, 09 de julho de 2018.

Alberto Vellozo Machado
Procurador de Justiça
Coordenador do CAOP-MAHU
Thiago de Azevedo Pinheiro Hoshino
Assessor Jurídico
Laura Esmanhoto Bertol
Arquiteta e Urbanista
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RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA CONJUNTA
N. 01/2017
Assunto: Proposta de revisão do Decreto Estadual ….. –
Parâmetros de uso e ocupação do solo em áreas de manancial na
Região Metropolitana de ….. – Interpretação mais protetiva ao
meio ambiente e à ordem urbanística – Vedação do retrocesso
socioambiental – Aprimoramento da redação da minuta.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ, por meio dos(as)
Promotores(as) de Justiça e Procuradores(as) de Justiça subscritos , no uso de
suas atribuições constitucionais e legais, com especial fundamento nos artigos
127, caput, e 129, inciso III, da Constituição Federal; artigo 27, inciso IV, da Lei
Federal nº 8.625/93; artigo 120, II da Constituição do Estado do Paraná; e artigo
57, V da Lei Complementar Estadual n. 85/1999; nos autos do Procedimento
Administrativo n. MPPR- …..;
CONSIDERANDO que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é
direito de todos, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de
vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e
preservá-lo para as presentes e futuras gerações, nos termos do art. 225 da
Constituição Federal de 1988;
CONSIDERANDO que é competência comum da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e combater a
poluição em qualquer de suas formas (art. 23, VI da Carta Magna);
CONSIDERANDO que é também princípio da ordem econômica a defesa
do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o
impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e
prestação (art. 170, VI da Carta Magna);
CONSIDERANDO que são objetivos da Lei 9.433/1997 assegurar à atual
e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em padrões de
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qualidade adequados aos respectivos usos (art. 2º, I) e a utilização racional e
integrada dos recursos hídricos, com vistas ao desenvolvimento sustentável (art.
2º, II), todos incorporados pela Lei Estadual 12.726/1999;
CONSIDERANDO a reconhecida precedência da preservação do meio
ambiente sobre o exercício das atividades econômicas:
MEIO AMBIENTE - DIREITO À PRESERVAÇÃO DE SUA INTEGRIDADE
(CF, ART. 225) – PRERROGATIVA QUALIFICADA POR SEU CARÁTER
DE METAINDIVIDUALIDADE - DIREITO DE TERCEIRA GERAÇÃO (OU
DE NOVÍSSIMA DIMENSÃO) QUE CONSAGRA O POSTULADO DA
SOLIDARIEDADE - NECESSIDADE DE IMPEDIR QUE A TRANSGRESSÃO A
ESSE DIREITO FAÇA IRROMPER, NO SEIO DA COLETIVIDADE, CONFLITOS
INTERGENERACIONAIS - ESPAÇOS TERRITORIAIS ESPECIALMENTE
PROTEGIDOS (CF, ART. 225, § 1º, III) - ALTERAÇÃO E SUPRESSÃO
DO REGIME JURÍDICO A ELES PERTINENTE – MEDIDAS SUJEITAS AO
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RESERVA DE LEI - SUPRESSÃO DE
VEGETAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - POSSIBILIDADE
DE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CUMPRIDAS AS EXIGÊNCIAS LEGAIS,
AUTORIZAR, LICENCIAR OU PERMITIR OBRAS E/OU ATIVIDADES NOS
ESPAÇOS TERRITORIAIS PROTEGIDOS, DESDE QUE RESPEITADA, QUANTO
A ESTES, A INTEGRIDADE DOS ATRIBUTOS JUSTIFICADORES DO REGIME
DE PROTEÇÃO ESPECIAL - RELAÇÕES ENTRE ECONOMIA (CF, ART. 3º, II,
C/C O ART. 170, VI) E ECOLOGIA (CF, ART. 225) - COLISÃO DE DIREITOS
FUNDAMENTAIS - CRITÉRIOS DE SUPERAÇÃO DESSE ESTADO DE TENSÃO
ENTRE VALORES CONSTITUCIONAIS RELEVANTES – OS DIREITOS
BÁSICOS DA PESSOA HUMANA E AS SUCESSIVAS GERAÇÕES (FASES
OU DIMENSÕES) DE DIREITOS (RTJ 164/158, 160-161) - A QUESTÃO DA
PRECEDÊNCIA DO DIREITO À PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE: UMA
LIMITAÇÃO CONSTITUCIONAL EXPLÍCITA À ATIVIDADE ECONÔMICA
(CF, ART. 170, VI) - DECISÃO NÃO REFERENDADA – CONSEQÜENTE
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR. A PRESERVAÇÃO
DA INTEGRIDADE DO MEIO AMBIENTE: EXPRESSÃO CONSTITUCIONAL
DE UM DIREITO FUNDAMENTAL QUE ASSISTE À GENERALIDADE DAS
PESSOAS.
Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Tratase de um típico direito de terceira geração (ou de novíssima dimensão),
que assiste a todo o gênero humano (RTJ 158/205-206). Incumbe, ao
Estado e à própria coletividade, a especial obrigação de defender e
preservar, em benefício das presentes e futuras gerações, esse direito
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de titularidade coletiva e de caráter transindividual (RTJ 164/158-161). O
adimplemento desse encargo, que é irrenunciável, representa a garantia
de que não se instaurarão, no seio da coletividade, os graves conflitos
intergeneracionais marcados pelo desrespeito ao dever de solidariedade,
que a todos se impõe, na proteção desse bem essencial de uso comum
das pessoas em geral. Doutrina. A ATIVIDADE ECONÔMICA NÃO PODE
SER EXERCIDA EM DESARMONIA COM OS PRINCÍPIOS DESTINADOS A
TORNAR EFETIVA A PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. - A incolumidade do
meio ambiente não pode ser comprometida por interesses empresariais
nem ficar dependente de motivações de índole meramente econômica,
ainda mais se se tiver presente que a atividade econômica, considerada
a disciplina constitucional que a rege, está subordinada, dentre outros
princípios gerais, àquele que privilegia a ‘defesa do meio ambiente’ (CF,
art. 170, VI), que traduz conceito amplo e abrangente das noções de
meio ambiente natural, de meio ambiente cultural, de meio ambiente
artificial (espaço urbano) e de meio ambiente laboral. (Grifo nosso)
(ADI nº 3540/DF-MC, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello,
Dia do Julgamento: 03/2/06)

CONSIDERANDO o princípio da vedação do retrocesso social em sua
dimensão urbanístico-ambiental:
PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO, AMBIENTAL E URBANÍSTICO.
LOTEAMENTO CITY LAPA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE
OBRA NOVA. RESTRIÇÕES URBANÍSTICO-AMBIENTAIS CONVENCIONAIS
ESTABELECIDAS PELO LOTEADOR. ESTIPULAÇÃO CONTRATUAL EM FAVOR
DE TERCEIRO, DE NATUREZA PROPTER REM. DESCUMPRIMENTO. PRÉDIO
DE NOVE ANDARES, EM ÁREA ONDE SÓ SE ADMITEM RESIDÊNCIAS
UNIFAMILIARES. PEDIDO DE DEMOLIÇÃO. VÍCIO DE LEGALIDADE E DE
LEGITIMIDADE DO ALVARÁ. IUS VARIANDI ATRIBUÍDO AO MUNICÍPIO.
INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA NÃO-REGRESSÃO (OU DA PROIBIÇÃO
DE RETROCESSO) URBANÍSTICO-AMBIENTAL. VIOLAÇÃO AO ART. 26, VII,
DA LEI 6.766/79 (LEI LEHMANN), AO ART. 572 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916
(ART. 1.299 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002) E À LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. ART.
334, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VOTO-MÉRITO.
(...)
11. O exercício do ius variandi , para flexibilizar restrições urbanísticoambientais contratuais, haverá de respeitar o ato jurídico perfeito e o
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licenciamento do empreendimento, pressuposto geral que, no Direito
Urbanístico, como no Direito Ambiental, é decorrência da crescente
escassez de espaços verdes e dilapidação da qualidade de vida nas
cidades. Por isso mesmo, submete-se ao princípio da não-regressão (ou,
por outra terminologia, princípio da proibição de retrocesso ), garantia
de que os avanços urbanístico-ambientais conquistados no passado
não serão diluídos, destruídos ou negados pela geração atual ou pelas
seguintes.
[...] Ius variandi para afrouxamento das restrições convencionais:
princípio da não-regressão (ou da proibição de retrocesso) urbanísticoambiental Em linha de princípio – princípio inescapável –, o Estado só está
autorizado a flexibilizar restrições urbanístico-ambientais convencionais
na presença de inequívoco interesse público , incapaz de ser atendido
por outra via ou mecanismo menos gravoso à coletividade de vizinhos,
jamais para satisfazer interesses políticos de momento, contingências
eleitorais, arroubos populistas, objetivos imediatistas, ou para se curvar a
demandas da febre insaciável da especulação imobiliária. [...] Essa regra
geral, aplicável ao Direito Urbanístico (em sintonia com igual fenômeno
no Direito Ambiental), é decorrência da crescente escassez de espaços
verdes e dilapidação da qualidade de vida nas cidades e submete-se
ao princípio da não-regressão (ou, por outra terminologia, princípio
da proibição de retrocesso ), garantia de que os avanços urbanísticoambientais conquistados no passado não serão destruídos ou negados
pela geração atual. (Grifo nosso)
(STJ, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento:
26/08/2010, T2 - SEGUNDA TURMA)

CONSIDERANDO a incidência do princípio da prevenção, consagrado na
legislação, doutrina e jurisprudência:
PROCESSO CIVIL. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA TUTELA
DO MEIO AMBIENTE. OBRIGAÇÕES DE FAZER, DE NÃO FAZER E DE PAGAR
QUANTIA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PEDIDOS ART. 3º DA LEI
7.347/85. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. ART. 225, § 3º, DA CF/88, ARTS.
2º E 4º DA LEI 6.938/81, ART. 25, IV, DA LEI 8.625/93 E ART. 83 DO CDC.
PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO, DO POLUIDOR-PAGADOR E DA REPARAÇÃO
INTEGRAL.
O sistema jurídico de proteção ao meio ambiente, disciplinado em normas
constitucionais (CF, art. 225, § 3º) e infraconstitucionais (Lei 6.938/81,
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arts. 2º e 4º), está fundado, entre outros, nos princípios da prevenção,
do poluidor-pagador e da reparação integral. Deles decorrem, para os
destinatários (Estado e comunidade), deveres e obrigações de variada
natureza, comportando prestações pessoais, positivas e negativas
(fazer e não fazer), bem como de pagar quantia (indenização dos danos
insuscetíveis de recomposição in natura), prestações essas que não se
excluem, mas, pelo contrário, se cumulam, se for o caso. (Grifo nosso)
(REsp 605323/MG, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, Rel. p/ Acórdão Ministro
TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA. Data do Julgamento:
18/08/2005)

CONSIDERANDO que o art. 1o, IX da Constituição do Estado do Paraná
estipula como princípio e objetivo seu a defesa do meio ambiente e da qualidade
de vida;
CONSIDERANDO que o art. 12, VI da Constituição do Estado do Paraná
define como competência comum sua com a União e os Municípios proteger o
meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;
CONSIDERANDO que a política de desenvolvimento urbano visa
assegurar, dentre outros objetivos, a garantia à preservação, à proteção e à
recuperação do meio ambiente e da cultura (art. 151, VI da Constituição do
Estado do Paraná);
CONSIDERANDO que, conforme caracteriza o art. 210-A da Constituição
do Estado do Paraná, a água é um bem essencial à vida e o acesso à água potável
e ao saneamento constitui um direito humano fundamental, determinando
que se observe no ordenamento do território e no uso dos recursos hídricos, a
conservação, a proteção e a preservação do seu meio ambiente (§1o, I);
CONSIDERANDO o disposto no artigo 182 da Constituição Federal que
prevê: “A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público
municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o
pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem- estar de
seus habitantes”;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 2o da Lei 10.257/2001 (Estatuto
da Cidade), são objetivos da política urbana, entre outros, a garantia do direito
a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao
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saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, ao transporte e aos serviços
públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações (inciso I)
e o planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial da
população e das atividades econômicas do Município e do território sob sua
área de influência, de modo a evitar e corrigir as distorções do crescimento
urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente (inciso IV);
CONSIDERANDO que o art. 25, §3º da Constituição Federal de 1988
autoriza os Estados-membros a instituir regiões metropolitanas, aglomerações
urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios
limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções
públicas de interesse comum;
CONSIDERANDO que o art. 21 da Constituição do Estado do Paraná
de 1989 prevê que o mesmo instituirá, mediante lei complementar, regiões
metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por
agrupamentos de Municípios limítrofes, para integrar a organização, o
planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum,
assegurando-se a participação dos Municípios envolvidos e da sociedade civil
organizada na gestão regional;
CONSIDERANDO que o art. 23 da Constituição do Estado do Paraná de
1989 faculta a criação, mediante lei, de órgãos ou entidades de apoio técnico
de âmbito regional, para organizar, planejar e executar as funções públicas de
interesse comum;
CONSIDERANDO que a Lei Complementar n. ….. instituiu a Região
Metropolitana de …., reputando, em seu art. 5º, III e IV, como funções públicas de
interesse comum aos Municípios integrantes da RM o uso do solo metropolitano
e o aproveitamento dos recursos hídricos e controle da poluição ambiental;
CONSIDERANDO que o art. 2º, II da Lei 13.089/2015 (Estatuto da
Metrópole) caracteriza como Função Pública de Interesse Comum toda política
pública ou ação nela inserida cuja realização por parte de um Município,
isoladamente, seja inviável ou cause impacto em Municípios limítrofes;
CONSIDERANDO os princípios da governança interfederativa das regiões
metropolitanas, insculpidos no art. 6º da Lei 13.089/2015, mormente quanto ao
compartilhamento de responsabilidades para a promoção do desenvolvimento
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urbano integrado (inciso II), à gestão democrática da cidade (inciso V) e à
efetividade no uso dos recursos públicos (inciso VI);
CONSIDERANDO que é atribuição do ente metropolitano, em seus
planos de desenvolvimento, a delimitação das áreas com restrições à urbanização
visando à proteção do patrimônio ambiental ou cultural, bem como das áreas
sujeitas a controle especial pelo risco de desastres naturais, conforme prescreve
o art. 12, §1º, V da Lei 13.089/2015;
CONSIDERANDO que a compulsoriedade da integração metropolitana
e a competência compartilhada que dele emerge entre Estado e municípios,
em matéria ambiental e de ordenamento territorial, não mitiga a autonomia
municipal, conforme já pacificado pelo STF:

(...) 3. Autonomia municipal e integração metropolitana.
A Constituição Federal conferiu ênfase à autonomia municipal ao
mencionar os municípios como integrantes do sistema federativo (art. 1º
da CF/1988) e ao fixá-la junto com os estados e o Distrito Federal (art. 18
da CF/1988). A essência da autonomia municipal contém primordialmente
(i) autoadministração, que implica capacidade decisória quanto aos
interesses locais, sem delegação ou aprovação hierárquica; e (ii)
autogoverno, que determina a eleição do chefe do Poder Executivo e dos
representantes no Legislativo. O interesse comum e a compulsoriedade
da integração metropolitana não são incompatíveis com a autonomia
municipal. O mencionado interesse comum não é comum apenas aos
municípios envolvidos, mas ao Estado e aos municípios do agrupamento
urbano. O caráter compulsório da participação deles em regiões
metropolitanas, microrregiões e aglomerações urbanas já foi acolhido
pelo Pleno do STF (ADI 1841/RJ, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 20.9.2002;
ADI 796/ES, Rel. Min. Néri da Silveira, DJ 17.12.1999). O interesse comum
inclui funções públicas e serviços que atendam a mais de um município,
assim como os que, restritos ao território de um deles, sejam de algum
modo dependentes, concorrentes, confluentes ou integrados de funções
públicas, bem como serviços supramunicipais. (...)
(STF - ADI: 1.842 RJ , Relator: Min. GILMAR MENDES, DJ: 06/03/2013,
Tribunal Pleno)
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CONSIDERANDO que o organismo gestor da Região Metropolitana de
…. é, atualmente, …., segundo reza o art. 1º da Lei Estadual n.º ….;
CONSIDERANDO que são objetivos do Sistema Integrado de Gestão
e Proteção dos Mananciais da RM, nos termos do art. 1º da Lei Estadual …..,
entre outros: assegurar as condições essenciais à recuperação e preservação
dos mananciais para o abastecimento público (inciso I) e compatibilizar ações de
proteção ao meio ambiente e de preservação de mananciais de abastecimento
público com política de uso e ocupação do solo e com o desenvolvimento
socioeconômico (inciso III);
CONSIDERANDO que integra o referido Sistema o Conselho Gestor
dos Mananciais da Região Metropolitana de ..., órgão colegiado, com poderes
consultivo, deliberativo e normativo, com a finalidade de elaborar políticas
públicas acerca da qualidade ambiental das áreas de proteção de mananciais da
Região Metropolitana de …. e acompanhar sua implementação (art. 2º, I da Lei
Estadual …..);
CONSIDERANDO que o Decreto Estadual n° …. criou o Grupo
Interinstitucional de Trabalho para atuação nas áreas de interesse especial de
proteção aos mananciais da Região Metropolitana de ….., sob a coordenação da
…., incumbido de uniformizar o trâmite procedimental e integrar a atuação dos
Órgãos públicos no que se refere a empreendimentos, obras e atividades, em
especial os de parcelamento do solo, condomínios e indústrias localizados na
Região Metropolitana de ….. (art. 2º, II), bem como de sugerir, encaminhando
minutas, ao Conselho Gestor dos Mananciais da Região Metropolitana de ….., a
edição de atos normativos para disciplinar casos omissos e lacunas das normas
técnicas e legais (art. 2º, IV);
CONSIDERANDO a Lei Estadual 8.935/1989 que proíbe a instalação,
nas bacias mananciais destinadas a abastecimento público de parcelamento
do solo de alta densidade demográfica, sejam eles na forma de loteamentos,
desmembramentos ou conjuntos habitacionais (art. 3º, IV);
CONSIDERANDO que o Decreto Estadual ….. tem por objetivo
regulamentar o ordenamento territorial em áreas de mananciais de
abastecimento público situadas na Região Metropolitana de …..;
CONSIDERANDO que, em 21 de setembro de 2015, o Ministério Público,
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por meio das Promotorias de Justiça de Habitação e Urbanismo e de Proteção
ao Meio Ambiente de …. expediram Recomendação Administrativa à …., ao
Conselho Gestor dos Mananciais e ao Grupo Interinstitucional de Trabalho –
GIT para que se abstivessem de dar interpretação contra legem ao art. 26 do
Decreto Estadual ….., limitando-se a deliberar sobre casos omissos do diploma;
CONSIDERANDO, todavia, que na ... Reunião do Conselho Gestor dos
Mananciais da Região Metropolitana de …. ocorrida em …., foi apresentada e
aprovada, sem prévia oitiva do Ministério Público ou da sociedade em geral,
minuta de revisão do referido Decreto Estadual ….. segundo informado, a
posteriori, pela …. no Ofício ….. – DP, datado de 16 de ...;
CONSIDERANDO que o sobredito Ofício …. – DP, encaminhou minuta
de decreto aprovada pelo ..., porém sem o respectivo Anexo mencionado
no diploma, tampouco contendo as Notas Técnicas que lastreiam os estudos
realizados para supostamente motivar a alteração legal;
CONSIDERANDO a inserção de aspectos controversos e potencialmente
regressivos à proteção ambiental na referida minuta de decreto substitutivo,
assim como de dispositivos expressamente contrários à Recomendação Conjunta
01/2015 do Ministério Público do Estado do Paraná;
CONSIDERANDO que, na data de 18 de janeiro de 2017, foi realizada
reunião do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção
ao Meio Ambiente, de Habitação e Urbanismo com representantes do Grupo
de Trabalho Interinstitucional designados pela Resolução Conjunta SEMA/IAP/
AGUASPARANA/…. n. …., responsáveis por identificar a capacidade de suporte
territorial de bacias hidrográficas dos mananciais de abastecimento da RM,
em que foram realizados questionamentos e solicitada complementação dos
documentos e informações disponíveis ao Ministério Público;
CONSIDERANDO os princípios regentes da Administração Pública, em
suas facetas de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência
(art. 37, CF/88);
CONSIDERANDO a responsabilidade decorrente do exercício do
munus publico dos membros do Conselho Gestor dos Mananciais da Região
Metropolitana de …., dos membros do Grupo Interinstitucional de Trabalho –
GIT, bem como do Grupo de Trabalho Interinstitucional previsto na Resolução
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Conjunta SEMA/IAP/AGUASPARANA/…. n. ..., suficientes para eventual
responsabilização por ato de improbidade administrativa, se praticado visando
fim proibido em lei ou diverso dele, no escopo do art. 11, I da Lei 8.429/1992;
CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público zelar pela defesa do
meio ambiente e da ordem urbanística, pela via da Ação Civil Pública da Lei
7.347/1985 e demais instrumentos;

RECOMENDA
a) e aos membros do GRUPO DE TRABALHO INTERINSTITUCIONAL instituído
pela Resolução SEMA/IAP/AGUASPARANA/…. nº…... que, no âmbito de suas
atribuições:
a.1) incluam no artigo 3°, que detalha as áreas nas quais de aplica o decreto,
a previsão expressa de que este regulamenta apenas os empreendimentos de
uso habitacional, não podendo ser aplicado para usos comerciais, de serviços
e industriais, os quais devem ser objeto de regulamentação específica;
a.2) excluam dos §§ 2° e 3° do art. 13, qualquer possibilidade de compensação
de Área de Preservação Permanente e de Área Úmida, assim como de qualquer
possibilidade de instalação de área de recreação nestes locais, na medida em
que ambos os espaços ambientais protegidos não permitem a sua ocupação ou
utilização e se tratam de restrições ambientais e urbanísticas intrínsecas aos
imóveis onde se situam, na forma da Lei Federal 12.651/2012 e da Resolução
Conjunta IBAMA/IAP/SEMA 05/2008;
a.3.) suprimam o art. 15 (“Em loteamentos aprovados, registrados até a data
de publicação do Decreto estadual n. …..., e com infraestrutura implantada
poderá ser admitida a construção de duas moradias no lote, desde que
seja comprovada a capacidade de suporte do território, conforme Capítulo
X, com parâmetros de uso e ocupação fixados no plano diretor municipal,
devidamente aprovado pelo Grupo Interinstitucional de Trabalho – GIT”) da
proposta de revisão do Decreto ….., posto que tal previsão viola atos jurídicos
perfeitos, sendo notoriamente inviável qualquer modificação dos projetos de
loteamentos já aprovados e registrados, a não ser com novo licenciamento
ambiental e urbanístico (vez que a mesma licença e condicionantes não podem
ser aproveitadas para empreendimentos na prática, distintos) e mediante

180

V. 1: ORDENAMENTO TERRITORIAL, INSTRUMENTOS DE POLÍTICA URBANA E GESTÃO DEMOCRÁTICA DA CIDADE

anuência dos Municípios e de todos os adquirentes dos lotes, por força do. 23
art. da Lei 6.766/1979;
a.4.) excluam § 4º do artigo 26, que possibilita a utilização da capacidade
máxima de suporte do território concentrada na sede urbana. A disposição
de tentar conter a expansão horizontal permitindo um maior adensamento
nas áreas já urbanizadas é louvável e vai ao encontro da política nacional de
desenvolvimento urbano, entretanto não existem garantias da manutenção
do perímetro urbano sem ampliações posteriores, sendo extremamente frágil
a disposição do art. 28 que apenas condiciona a ampliação dos perímetros à
capacidade de suporte, sem estabelecer outros instrumentos vinculantes ou
sanções.
a.5) substituam no § 4° do art. 30 a expressão “firmado” por “implementado”,
pois a capacidade de suporte do território somente será ampliada após a efetiva
implementação e funcionamento da medida estrutural. Assim, com base no
princípio da precaução, os parâmetros de uso e ocupação do solo não devem
ser alterados antes da conclusão de tais medidas e efetiva transformação da
capacidade de suporte do território.
a.6) adicionem no art. 33 a exigência de que qualquer novo empreendimento
habitacional com mais de quatro unidades autônomas apenas pode ser
autorizado se vinculado à indispensável ligação à rede pública coletora de
esgoto;
a.7.) retirem as expressões “ou estiverem em fase de aprovação final” do art.
35 (“Este Decreto não se aplica aos projetos e processos de parcelamento,
uso e ocupação do solo urbano que já tiverem sido aprovados ou estiverem
em fase final de aprovação pela Administração Municipal e/ou aos que já
obtiveram a Licença de Instalação do IAP vigente até a data de publicação do
Decreto Estadual n. ….., de 13 de março de 2015, desde que expressamente
analisados e anuídos pelo Grupo Interinstitucional de Trabalho – GIT”), posto
que inexiste direito adquirido pelos empreendedores com mero protocolo,
antes da aprovação final/registro do parcelamento do solo;
a.8.) promovam adequação e aprimoramento do art. 14 (“No caso de
condomínios verticais, em lotes com dimensões iguais ou inferiores a 1.000,00
m², poderá ser admitida uma densidade superior a 45 habitações por hectare,
desde que seja comprovada a capacidade de suporte do território, conforme
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Capítulo X, com parâmetros de uso e ocupação fixados no plano diretor
municipal, devidamente aprovado pelo Grupo Interinstitucional de Trabalho
– GIT.”) da minuta de decreto para tornar explícita a sua intencionalidade de
orientar o zoneamento municipal e não de servir como critério de exceção
para licenciamento de empreendimentos individualizados;
a.9.) promovam ajustes no Capítulo X e aprimoramento da integral redação
da minuta de decreto estipulando não uma fórmula aberta ou metodologia
de cálculo futuro da “capacidade de suporte do território” por meio de
resoluções administrativas, mas com definição atual e precisa dos parâmetros
de uso e ocupação do solo em todos os trechos de mananciais urbanos da RM
em que se aplica o regime do Decreto ….., dando-lhe aplicabilidade imediata,
se necessário por meio de zoneamento específico, não deixando margem a
dúvidas ou equívocos;
a.10) estabeleçam sanções para os Municípios que descumprirem as
disposições do Decreto.
a.11.) submetam ao Ministério Público do Estado do Paraná, nas pessoas dos
membros subscritos, com prazo hábil para manifestação, a nova proposta,
previamente à sua reapreciação pelo Conselho Gestor dos Mananciais da RM.
b) aos membros do CONSELHO GESTOR DOS MANANCIAIS DA RM:
b.1.) respeitem, no processo de revisão e aplicação do Decreto Estadual ….,
os princípios constitucionais e a legislação ambiental e urbanística vigente,
evitando o retrocesso ambiental e garantindo a preservação dos recursos
naturais e hídricos;
b.2.) reanalisem, com prazo hábil para manifestações do Ministério Público,
da sociedade civil e demais entidades/instituições/órgãos interessados, a
proposta de revisão do Decreto Estadual ….., considerando as medidas supra
recomendadas;
b.3.) até a realização das adequações recomendadas pelo Ministério Público,
abstenham-se de aplicar ou promover qualquer ato com base na minuta de
decreto aprovada na …. Reunião de …..
Consigna-se que o Ministério Público do Estado do Paraná, através da
Promotoria de Justiça de Habitação e Urbanismo de Curitiba, da Promotoria
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de Justiça de Proteção ao Meio Ambiente e do CAOP de Proteção ao Meio
Ambiente, Habitação e Urbanismo, fiscalizará o integral atendimento da
presente recomendação, cuja inobservância ensejará a adoção das medidas
legais cabíveis para cessação da ilicitude e responsabilização daqueles a quem
de direito for imputável, inclusive por omissão.
Na forma do art. 27, parágrafo único, IV, da Lei nº 8.625/93, deverá
ser dada à presente divulgação imediata e adequada, bem como resposta por
escrito, assinalando para tanto o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena da adoção
das medidas judiciais cabíveis.

Curitiba, 27 de janeiro de 2017.

Alberto Vellozo Machado
Procurador de Justiça
Coordenador do CAOPJ-MAHU
Alexandre Gaio
Promotor de Justiça de Habitação e Urbanismo de Curitiba em exercício
Núcleo de Proteção ao Meio Ambiente – CAOPJ-MAHU
Sérgio Luiz Cordoni
Promotor de Proteção do Meio Ambiente de Curitiba
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CONSULTA 79/2013
EMENTA: LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DO MUNICÍPIO DE .....
EXERCÍCIO DE 2013. ANÁLISE DOS RECURSOS DESTINADOS
ÀS FUNÇÕES DE GOVERNO ‘HABITAÇÃO’ E ‘URBANISMO’.
GARANTIA PLENA DO DIREITO À MORADIA NÃO EFETIVADA A
MÉDIA PRAZO, COM A DOTAÇÃO ATUALMENTE DISPONÍVEL.
RECOMENDAÇÃO DE PROMOVER ESPAÇOS DE GESTÃO
DEMOCRÁTICA, PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL
NECESSIDADE DE INTENSIFICAR A RECUPERAÇÃO PÚBLICA
DA VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA E DE CONFERIR MAIOR
TRANSPARÊNCIA AOS INSTRUMENTOS DE POLÍTICA URBANA,
DESTACADAMENTE À ‘OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE
CONSTRUIR’.

Diante do encaminhamento, pelo Sr. Prefeito Municipal de ... da Lei
Orçamentária Anual de 2013, solicita, no bojo do Protocolo n. …., o Excelentíssimo
Procurador-Geral de Justiça a avaliação deste Centro de Apoio Operacional de
Habitação e Urbanismo, abaixo decalcada.

1. DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS NA ÁREA DE HABITAÇÃO E
URBANISMO PARA O EXERCÍCIO DE 2013
Compulsando o encartado em tela, verifica-se que o orçamento total
destinado pelo Município de ... às despesas da função de governo classificada
sob a rubrica “Urbanismo”, no exercício de 2013, foi de R$1.684.974.000 (um
bilhão, seiscentos e oitenta e quatro milhões, novecentos e setenta e quatro mil
reais), ostensivamente a maior dotação dentre todas as matérias especializadas,
incorporando cerca de 28,17% da totalidade dos recursos calculados para o
período60. Em contraponto comparativo, a função “Habitação” restou parcamente
60 Na Lei Orçamentária Anual de 2012, a função “Urbanismo” abrangia R$1.480.202.000 de um
total de despesas de R$5.114.000.000, isto é, 28,84%, no quadro geral.
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contemplada, com R$117.149.000 (cento e dezessete milhões, cento e quarenta
e nova mil reais), representando aproximadamente 1,95% do montante integral
programado para o exercício, um incremento de 0,15% em relação à fração de
1,80% que havia sido autorizada para o exercício precedente61.
Embora relevante62, esta previsão não contempla, nem mesmo a médio
prazo, solução satisfatória para o deficit habitacional que vergasta o Município
de .... Segundo estimativas, já desatualizadas, constantes do Plano Municipal de
Habitação e Habitação de Interesse Social, elaborado em 2008, o quantitativo
de unidades à espera de titulação dominial, implantação de infraestrutura,
qualificação ou efetiva produção era de 82.447 (oitenta e dois mil, quatrocentas
e quarenta e sete), gerando simulação de custos de atendimento que variava
entre R$1.259.034.208,00 e R$ 1.909.997.927,00, a depender da tipologia
construtiva adotada. Consonante o documento oficial:

Os valores estimados para atender a demanda de regularização fundiária,
dos reassentamentos e do remanescente do déficit habitacional, conforme
calculado no item SIMULAÇÃO DE CUSTOS PARA ATENDIMENTO AO
DÉFICIT HABITACIONAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, das famílias com
renda até 5 s.m. [salários mínimos] varia de acordo com a tipologia e padrão
arquitetônico adotados, de R$1.259.034.208,00 a R$ 1.909.997.927,00.
Ressalta-se que não foram calculados os investimentos necessários para
atendimento da demanda demográfica num horizonte de 13 anos. Se
fossem mantidos os investimentos da Prefeitura, do Governo Federal, e
de fontes internacionais, calcula-se que seriam necessários entre 38 e 57
anos para atender integralmente a demanda calculada.

Registre-se, não obstante, que a escalada do crescimento demográfico
nos assentamentos precários associada à manutenção do fluxo migratório
rural-urbano e à mora na prestação estatal da política de habitação obumbrou

61 Trata-se de R$92.342.000 (noventa e dois milhões, trezentos e quarenta e dois mil reais) em
números absolutos.
62 A proporção ultrapassa a vinculação constante na Proposta de Emenda Constitucional n. 285A/2008, atualmente em debate no âmbito do Poder Legislativo, de 1% do orçamento municipal
para Habitação de Interesse Social.
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ainda mais este horizonte, em anos recentes. O diagnóstico da Pesquisa de
Necessidades Habitacionais do Paraná, levada a cabo pelo Instituto Paranaense
de Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES), em 2010, identificou 61.753
(sessenta e um mil, setecentas e cinqüenta e três) famílias residentes em
cortiços, favelas, conjuntos degradados e loteamentos irregulares na cidade63.
A seu turno, a fila da Companhia de Habitação Popular, no início de
2013, ultrapassava a casa dos 70.000 (setenta mil) inscritos, sem olvidar que
a mesma não abrange a globalidade da demanda real existente, clamando,
justificadamente, por maior celeridade do Poder Público, nesta seara.
Evidência nesse sentido é que, no exercício em comento, a dotação
orçamentária para Habitação de Interesse Social restou abaixo da média anual
de R$136.159.150 (cento e trinta e seis milhões, cento e cinqüenta e nove mil,
cento e cinqüenta reais) de investimentos almejada pelo PMHIS. Paralelamente,
o “Programa Copa 2014” recebeu, apenas na categoria “Infraestrutura Urbana”,
R$285.349.000 (duzentos e oitenta e cinco milhões, trezentos e quarenta e
nove mil reais), para o mesmo período (p. 45). Há que se repisar que a garantia
do direito fundamental à moradia digna é apanágio constitucional do art. 6º,
caput, além de imperativo de eficiência da própria Administração, uma vez
que, conforme apregoam os especialistas no setor, cada R$1 (um real) investido
em saneamento básico, por exemplo, propiciaria economia de cerca de R$4
(quatro reais) no sistema de saúde, despendidos com o tratamento de doenças
facilmente evitáveis64.
Não por outra razão, planejamento e orçamento caminham atrelados,
dialogando da melhor forma para a concreção das políticas públicas e
fomentando sua intersetorialidade, pela retroalimentação que produzem:

63 PARANÁ. Plano Estadual de Habitação de Interesse Social, Vol. 3. TABELA 46 - NÚMERO
DE MORADIAS NAS FAVELAS, CONJUNTOS HABITACIONAIS DEGRADADOS E LOTEAMENTOS
IRREGULARES E NÚMERO DE FAMÍLIAS EM CORTIÇOS NOS MUNICÍPIOS PESQUISADOS, POR
MUNICÍPIOS E ESCRITÓRIOS REGIONAIS - PARANÁ 2010.
64 Os dados foram, recentemente, referendados por cientistas participantes do 4º Seminário
Internacional de Engenharia de Saúde Pública, promovido pela Fundação Nacional de Saúde
(FUNASA). Fonte: http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2013-03-22/cada-r-1-investido-emsaneamento-economiza-r-4-em-saude-estimam-especialistas
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No plano do direito à moradia, é importante que a integração
planejamento-orçamento não mais ignore que a maior parte da
população urbana brasileira é pobre, tem baixíssima renda e pouca ou
nenhuma capacidade de investir em um bem extremamente caro como
é uma unidade habitacional construída em terreno urbanizado. Daí por
que moradia não pode ser tratada exclusivamente como uma mercadoria.
Quando não há planejamento, ou quando esse planejamento excluir essa
significativa parcela da população, ela terá que resolver por si só sua
necessidade de moradia, produzindo habitações de forma autoconstruída
nos espaços que sobram da cidade, ou seja, nos espaços não ocupados
pelos mercados formais, como as beiras de córregos, as encostas, as
áreas de preservação ambiental ou de risco ou insalubres, com resultados
socioambientais desastrosos.65

Tal viés de integração encontra lastro na legislação municipal, de acordo
com os ditames da Lei n. 11.266/2004 (Plano Diretor de ...):

Art. 3º. O Plano Diretor de ... visa propiciar melhores condições para
o desenvolvimento integrado e harmônico e o bem-estar social da
comunidade de ..., bem como da Região Metropolitana, e é o instrumento
básico, global e estratégico da política de desenvolvimento urbano do
Município, determinante para todos os agentes, públicos e privados, que
atuam na cidade.
§ 1º. O Plano Plurianual, as Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento Anual
deverão incorporar as diretrizes e as prioridades contidas neste Plano
Diretor de ..., instrumento básico do processo de planejamento municipal.
Art. 5º. O processo de planejamento municipal dar-se-á de forma
integrada, contínua e permanente, em conformidade com as diretrizes
estabelecidas nesta lei, sob coordenação e monitoramento do Instituto
de Pesquisa e Planejamento Urbano.
§ 1º - O processo municipal de planejamento deve promover:
(...)

65 JÚNIOR, Odoné Serrano. O Direito Humano Fundamental à Moradia Digna – Exegibilidade,
Universalização e Políticas Públicas para o Desenvolvimento. Curitiba: Juruá, 2012 , p. 118.
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III - coordenação do Plano de Ação da Administração e das Leis do Plano
Plurianual, de Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento Anual;

Em outro giro, não apenas as despesas, mas as receitas implicadas
no processo de orçamentação são dignas de atenção. Quanto às fontes dos
recursos previstos na Lei Orçamentária de 2013, impende salientar que parcela
significativa (superior a 32%), equivalente a R$37.765.000 (trinta e sete milhões,
setecentos e sessenta e cinco mil reais) dos valores correspondentes a projetos
e ações de provisão habitacional (construção de moradias, regularização
fundiária, urbanização de comunidades precárias e reassentamento de
famílias), não parte diretamente da receita municipal, antes é oriunda de
convênios e transferências da União, destacadamente por meio dos Programas
de Aceleração do Crescimento (PAC II) – R$23.142.000 –, bem como de parcerias
e empréstimos tomados junto a agências multilaterais de fomento, tais como
o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) – R$12.840.000 – e o
Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata66 (FONPLATA) –
R$1.783.000 –, conforme se extrai das páginas 47 e 48. Em princípio, o impacto
deletério de tal perfil relaciona-se com o maior engessamento da política
setorial, gerando risco de incompatibilidade ou descompasso entre esta e as
realidades locais enfrentadas pelo Município de ..., uma vez que o formato do
atendimento encontra-se disciplinado pelos entes financiadores, mormente no
tocante aos prazos, procedimentos, produtos habitacionais ofertados e critérios
seleção dos beneficiários, como faixa de renda ou recorte territorial.
Outrossim, é de se notar que a quase totalidade (R$112.233.000)
dos recursos alocados na área de habitação compõem o “Programa …..”,
desenvolvido pela Secretaria Municipal de Obras Públicas. Neste cenário, a
ausência de um órgão próprio de planejamento e gestão setorial dificulta a
participação popular na tomada das decisões públicas sobre a alocação desse
vultoso numerário. Destarte, a instituição por lei de Secretaria Municipal de
Habitação independente, estruturada com caráter de permanência e munida de
capital humano e financeiro viabilizaria diálogo mais qualificado e contínuo com
a sociedade civil, no tocante à problemática em tela, representando importante
avanço para a efetivação do princípio da gestão democrática, preceituado pela

66 Órgão financeiro do Tratado do Prata, que entrou em vigor no Brasil em 14 de agosto de 1970,
sendo promulgado pelo Decreto nº 67.084, de 19 de agosto de 1970.
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política nacional de desenvolvimento urbano, nos termos do art. 2º, II, da Lei
federal n. 10.257/200167 (Estatuto da Cidade).
Ademais, merece destaque o fato de que, dos R$117.149.000
autorizados para a função de governo “Habitação”, somente R$3.167.000 (três
milhões, cento e sessenta e sete mil reais) estejam alocados no Fundo Municipal
de Habitação de Interesse Social, sob a tutela, portanto, de seu Conselho Gestor,
de composição paritária, como reza a legislação de regência. De acordo com
os esclarecimentos obtidos por meio da Ata da Primeira Reunião Ordinária do
Conselho Gestor do FMHIS, em 2013 (Anexo 2), deste montante, R$2.807.000
(dois milhões, oitocentos e sete mil reais) correspondem a recursos arrecadados
via incentivo construtivo/solo (tecnicamente, outorga onerosa do direito de
construir), sendo o restante proveniente de remuneração de depósitos bancários.
Em obediência à supracitada diretriz da gestão democrática das cidades,
recomendável que, na execução da política habitacional, dê-se prioridade ao
fluxo mais transparente, participativo e sujeito a controle social, qual seja, via
FMHIS, o qual integra o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social,
conformado pela Lei n. 11.124/2005, com objetivos, requisitos e processos
normatizados.
No que tange à função “Urbanismo”, por sua vez, cabe, igualmente,
tecer alguns comentários analíticos. Em primeiro lugar, foram destinados não
menos de R$22.515.000 (vinte e dois milhões, quinhentos e quinze mil reais)
para a “Execução e controle da política de uso e ocupação do solo e fiscalização
de acordo com a legislação em vigor”, tarefa de competência da Secretaria
Municipal de Urbanismo (p. 421). Todavia, a utilização desse recurso é digna
de monitoramento próprio, haja vista as deficiências que este Centro de Apoio
Operacional, em conjunto com a Promotoria de Justiça de Habitação e Urbanismo
de …. têm vislumbrado no exercício do poder de polícia pela Municipalidade,
sob a ótica do ordenamento do território e da fiscalização urbanística. Não
por outra razão, durante o ano de 2013, este órgão ministerial acompanhou,
através do Procedimento Administrativo n. ….. as atividades da Ação Integrada

67 “Art. 2o A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais
da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais:
(...)
II – gestão democrática por meio da participação da população e de associações representativas
dos vários segmentos da comunidade na formulação, execução e acompanhamento de planos,
programas e projetos de desenvolvimento urbano”
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de Fiscalização Urbana, colhendo inferências sobre os gargalos (obscuridades na
legislação de regência, falta de estrutura e de pessoal, morosidade nos trâmites
administrativos, entraves no diálogo interinstitucional, etc.) na promoção de
medidas de acautelamento e sanção pelo Poder Público Municipal, tais como
o embargo de obras e a interdição de edifícios e estabelecimentos comerciais
em contrariedade com as posturas locais (irregulares ou clandestinos) ou que
ofereçam risco à população. A responsabilidade territorial do ente público, que
assoma do art. 30, VIII, da Carta Magna, não se pode restringir ao controle via
licenciamento urbanístico, devendo abraçar a vertente repressiva, sem o que
advém enorme prejudicialidade ao interesse difuso.
Ainda, devido ao volume de recursos e à candência do debate atual em
torno da questão da mobilidade urbana, incontornável visualizar o montante de
R$968.746.000 (novecentos e sessenta e oito milhões, setecentos e quarenta
e seis mil reais) destacados para o Fundo Municipal de Urbanização de .... O
mesmo é gerido pela Urbanização de ... S.A. (URBS), segundo a Lei Municipal
n. ….. e o comando do §2º, art. 4º de seu Estatuto Social. Vale repisar, dos
R$1.684.974.000 relativos à função de governo “Urbanismo”, na LOA 2013, cerca
de 57,49% são consumidos pelo FMU e, do total nele alocado, R$876.341.000
(oitocentos e setenta e seis milhões, trezentos e quarenta e um mil reais)
referem-se a serviços prestados por terceiros pessoas jurídicas (p. 483), entra
elas as empresas concessionárias do transporte coletivo municipal68, o que é,
presentemente, objeto de investigação conduzida por Comissão Parlamentar de
Inquérito específica da Câmara Municipal de ...69.
Por fim, cumpre relevar que o conceito de transporte urbano adotado
pelo legislador pátrio é mais abrangente do que o de transporte público coletivo,
na dicção expressa do art. 4º, I, da Lei Federal n. 12.587/201270, de maneira
que os investimentos estatais tendam a desconcentrar-se, no afã de viabilizar a

68 O montante integral autorizado para a rubrica “Gerenciamento e manutenção do sistema de
transporte coletivo do Município“, sob o código 15453.0089.2106, é de R$903.212.000 (novecentos
e três milhões, duzentos e doze mil reais), na LOA 2013.
69 Documentos e trâmites acessíveis em: http://www.cmc.pr.gov.br/cpi_transporte.php
70 “Art. 4o Para os fins desta Lei, considera-se:
(...)
I - transporte urbano: conjunto dos modos e serviços de transporte público e privado utilizados para
o deslocamento de pessoas e cargas nas cidades integrantes da Política Nacional de Mobilidade
Urbana”
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diversificação e integração dos modais disponíveis, bem como a universalização
do acesso a eles. Também neste quesito o desequilíbrio de ênfase é nítido,
contando o Orçamento Anual de 2013 com dotação de R$540.000 (quinhentos
e quarenta mil reais) para “Implantação e revitalização de infraestrutura
cicloviária do Município” (Código 15451.0089.1108); R$457.000 (quatrocentos e
cinqüenta e sete mil reais) para “Execução da política de aplicação dos recursos
para implantação e/ou requalificação de calçadas”71 (Código 15451.0089.2107)
e R$175.000 (cento e setenta e cinco mil reais) para “Promoção da política
voltada às ações de acessibilidade, relacionadas aos direitos da pessoa com
deficiência” (Código 02001.08242.0051.2143), não chegando perto de desafiar
a demanda atual.

2. DA OPORTUNIDADE DE SE INTENSIFICAR A RECUPERAÇÃO PÚBLICA
DA VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA
Oportuno, no ensejo, registrar a timidez das estratégias de recuperação
de valorização imobiliária que transparecem da Lei Orçamentária Anual de
2013. De plano, denota-se que a projeção de receita a ser auferida por meio de
cobrança de contribuição de melhoria é desalentada: R$10.000 (dez mil reais),
isto é, metade da arrecadação prevista com “Taxa de Apreensão, Depósito e
Liberação de Animais” (p. 317). Em face da notória crise fiscal que atravessam
as Municipalidades, a intensificação da captura pública da mais-valia fundiária
configura alternativa condizente com a diretriz da justa distribuição dos ônus e
benefícios do processo de urbanização, consagrado no art. 2º, IX do Estatuto
da Cidade. O marco conceitual de tal empreitada é esmiuçado pela literatura
especializada:

Por recuperación de plusvalías se entiende la movilización de parte (o
al límite de la totalidad) de aquellos incrementos del valor de la tierra
atribuible a los esfuerzos de la comunidad para convertirlos en recaudación
pública por la vía fiscal (a través de impuestos, tasas, contribuciones y
71 Não se pode olvidar que, na dicção do art. 1º da Lei Municipal n. …., “o proprietário de terreno,
edificado ou não, situado em via provida de pavimentação, deverá construir e manter calçada em
toda a extensão da testada do imóvel”, restando esclarecimento sobre a aplicação de tais recursos,
se utilizados somente para requalificação de calçamento de logradouros públicos.
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otras formas) o más directamente en mejoramientos in loco en beneficio
de los ocupantes o de la comunidad en general. Esas plusvalías resultan
en general de acciones ajenas al propietario, y más notablemente derivan
de la actuación pública, sea a través de inversiones en infraestructura o
de decisiones regulatorias sobre el uso del suelo urbano. A pesar de eso,
estos incrementos del valor de la tierra, sin una intervención por parte del
sector público para su recuperación, son apropiados de forma privada por
los propietarios de la tierra beneficiada.72

Quanto às hipóteses genéricas de aplicação dos ditos mecanismos de
gestão social da valorização da terra, enumeram Cymbalista e Santoro:

(1) Realização de obras públicas localizadas, como, por exemplo, abrir
novas vias ou melhorar as vias existentes; instalar rede de esgoto e
de água; implantar calçadas e iluminação pública; construir escolas,
hospitais; criar parques, entre outras. Essas ações quase sempre fazem
aumentar o valor da terra.
(2) Outras ações que também provocam alterações no valor do solo são
mudanças na legislação urbanística, que alterem o uso do solo. Nesse caso,
por exemplo, uma lei que passe a permitir uso comercial em determinado
local, onde antes só se permitira uso habitacional, determina imediata
alteração no valor das áreas incluídas na nova lei. Também há valorização
da terra, quando se alteram os chamados “parâmetros construtivos”; por
exemplo, quando uma nova lei passa a permitir que se construa mais, ou
seja, prédios mais altos, com mais pavimentos, em área onde antes só se
permitiam prédios mais baixos.
(3) Outro tipo de ação que provoca alterações no valor da terra são as
mudanças na classificação do solo. Por exemplo, quando se criam novas
áreas para urbanização, em áreas definidas antes como áreas rurais.
Nesse caso, as áreas rurais, que valiam.73

72 SMOLKA, Martim O. e FURTADO, Fernando. Ensayo introductorio: recuperación de plusvalías en
Latinoamérica: ¿bravura o bravata? In: SMOLKA, M. O. e FURTADO, F. (Editores). Recuperación de
plusvalias en América Latina: alternativas para el desarrollo urbano. Eurelibros, 2001, p. XV.
73 CYMBALISTA, Renato e SANTORO, Paula. Introdução à expressão gestão social da valorização
da terra. In: SANTORO, Paula (Org.) Gestão social da valorização da terra. São Paulo: Instituto Pólis,
2004 (Cadernos Pólis, 9), p. 9-10.
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No contexto de expansão urbana experienciado pelo Município de ....,
com grandes projetos de estruturação e intervenções de requalificação em curso,
nos quais se injetam vultosas somas de recursos estatais, inconteste o potencial
ainda esparsamente aproveitado para utilização do instituto da contribuição de
melhoria, disciplinado pelos arts. 72 a 77 da Lei Municipal Complementar n. …..,
bem como do Imposto Predial e Territorial nas modalidades progressiva no tempo
e por alíquota74, as quais se encontram regulamentadas no âmbito do Plano Diretor,
em homenagem ao princípio da capacidade contributiva (art. 145, §1º, CF/88):

Art. 51. Nos termos fixados em lei específica, o Município poderá exigir
que o proprietário do solo urbano não edificado, subtilizado ou não
utilizado, promova seu adequado aproveitamento, sob pena de aplicar os
mecanismos previstos na Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001 –
Estatuto da Cidade, de:
I – parcelamento, edificação ou utilização compulsórios;
II – imposto predial e territorial progressivo no tempo;
III – desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública.
§ 1º. A aplicação dos mecanismos previstos no “caput” deste artigo,
incisos I a III, se dará em áreas em que haja predominância de condições
favoráveis de infraestrutura, topografia e qualidade ambiental para o
adensamento.
§ 2º. Independentemente do imposto predial e territorial progressivo
no tempo, o Município poderá aplicar alíquotas progressivas ao IPTU
em razão do valor, localização e uso do imóvel, conforme o art. 156, §
1º, da Constituição Federal.

Destarte, visto que há lastro normativo e respaldo jurisprudencial
para tanto, providencial a aplicação mais intensiva da recuperação pelo Poder
Público da valorização imobiliária, nas formas supracitadas. Não é desejável que
prospere a lógica de aplicação da contribuição de melhoria com enfoque nas

74 Já referendadas, diga-se de passagem, pelo Pretório Excelso: “Imposto Predial e Territorial
Urbano – Progressividade – Função Social da Propriedade – Emenda Constitucional n. 29/2000 – Lei
Posteior. Surge legítima, sob o ângulo constitucional, lei a prever alíquotas diversas presentes imóveis
residenciais e comerciais, uma vez editada após a Emenda Constitucional n. 29/2000” (STF. Recurso
Extraordinário n. 423.768 – SP. Tribunal Pleno. Rel.: Ministro Marco Aurélio. Julgamento: 01/12/2010)
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obras de pavimentação, incidentes, sobretudo, nas regiões mais periféricas e
menos urbanizadas do território municipal. Recomenda-se, ainda, fomentar
o seu manejo para coibir o enriquecimento sem causa, mormente quando
decorrente de investimentos e obras públicas que se refletem em externalidades
econômicas positivas no entorno, incorporadas ao patrimônio dos particulares
proprietários urbanos.
Nesta vereda, o Município de …... – que, segundo estudos recentes,
procedeu à arrecadação de meramente U$0,93 (noventa e três centavos de
dólar) per capita, entre os anos de 2000 e 201075 – poderá seguir exemplos
como os de ….., …., ….., ….. e outras Administrações, as quais têm obtido maior
êxito na implementação desta diretriz (Anexo 3), propiciando receitas de caráter
fiscal como extrafiscal-redistributivo.

3. DA NECESSIDADE DE QUALIFICAR A TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO
DOS INSTRUMENTOS DE POLÍTICA URBANA
Aspecto de relevância social e urbanística sobre o qual a Lei
Orçamentária Anual de 2013 é silente, ou, no mínimo, obscura, é o da gestão
fiscal (arrecadação e destinação) dos recursos auferidos por meio de Outorga
Onerosa do Direito de Construir (também alcunhada, genericamente, de “solo
criado” ou “potencial construtivo), a título de contrapartida financeira do setor
privado em regiões já urbanizadas, consoante a redação expressa do art. 59 da
Lei Municipal ….. (Plano Diretor de ...):

Art. 59. A outorga onerosa do direito de construir, também denominado
solo criado, é a concessão emitida pelo Município, para edificar acima
dos índices urbanísticos básicos estabelecidos de coeficiente de
aproveitamento, número de pavimentos ou alteração de uso, e porte,
mediante contrapartida financeira do setor privado, em áreas dotadas de
infra-estrutura.

75 PEREIRA, G. et ali. 2012. Recuperação de mais valias urbanas por meio de contribuição de
melhoria: o caso do Paraná-Brasil entre os anos 2000 e 2010. Lincoln Institute of Land Policy.
Working Paper, p. 21 (tabela em Anexo 3).
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Ocorre que, nos termos dos arts. 60 e 63, §2º do mesmo diploma, é
vinculada a destinação das verbas assim originadas, para o seguinte rol:

Art. 60. A outorga onerosa do direito de construir propicia maior
adensamento de áreas já dotadas de infra-estrutura, sendo que os seus
recursos serão aplicados para as seguintes finalidades:
I – execução de programas e projetos habitacionais de interesse social e
regularização fundiária;
II – promoção, proteção e preservação do patrimônio histórico, cultural,
natural e ambiental;
III – ordenamento e direcionamento da ocupação urbana;
IV – criação de espaços de uso público de lazer e áreas verdes;
V – implantação de equipamentos urbanos e comunitários.

A despeito da natureza não tributária do instituto do solo criado,
já assentada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso
Extraordinário 387.047-576, é certo que tanto a ativo em si (quantidade de
metros quadrados disponível para outorga), quanto os valores alavancados
por este instrumento de política urbana integram o patrimônio público e se
submetem ao mesmo regime de controle e fiscalização geral do Erário, razão
pela qual sua utilização deve atender ao primado da transparência ativa.
Robustecendo esta perspectiva, o tema foi objeto de recente decisão do Tribunal
de Contas do Estado do Paraná, o qual, encampando as conclusões do Relatório
n. ….77 (versando, especificamente sobre a concessão de potencial construtivo
no âmbito do projeto de reforma do Estádio Joaquim Américo Guimarães)
consolidou o seguinte entendimento:

76 “EMENTA: Recurso Extraordinário. Lei n. 3.338/89 do Município de Florianópolis/SC. Solo
criado. Não configuração como tributo. Outorga Onerosa do Direito de Criar Solo. Distinção entre
ônus, dever e obrigação. Função social da propriedade. Artigos 182 e 170, III da Constituição do
Brasil.” (STF. Recurso Extraordinário 387.047-5. Tribunal Pleno. Relator: Min. Eros Grau. Data de
Julgamento: 06/03/2008)
77 Relatório de Auditoria exarado no Processo nº 22904-7/12, aprovado na Sessão Ordinária nº 38,
do Tribunal Pleno, de 18/10/2012.
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5.1. O potencial construtivo especial instituído pela Lei Municipal nº …. e
utilizado na engenharia financeira para viabilizar as obras de adaptação
do estádio selecionado para sediar a Copa do Mundo de 2014 constitui
um instrumento de política urbana específico, diverso da transferência de
potencial construtivo e da outorga onerosa de construir;
5.2. A contrapartida decorrente da concessão do potencial construtivo aos
proprietários caracteriza receita pública proveniente de uma alienação de
um ativo que integra o patrimônio estatal;
5.3. A vinculação dessas receitas constitui um legítimo fundo financeiro
de destinação (fundo especial), sendo aplicáveis os artigos 71 e 74 da Lei
Federal nº …..;
5.4. Por ser receita pública, a liberação dos valores ao beneficiário só pode
significar dispêndio de recurso público, de modo que deve ser assegurada
a participação da sociedade no controle sobre a sua aplicação (§3º do
artigo 4º do Estatuto das Cidades)

Se tais requisitos se aplicam ao modelo sui gerenis de potencial
construtivo instituído pelo Município de ..., tanto mais às espécies já
regulamentadas e vinculantes que o antecedem. Ubi eadem ratio, idem jus.
Conquanto a questão esteja sanada, juridicamente, resta ainda
implementar, na esfera da Administração Municipal, os mecanismos para
assegurar a participação da sociedade no controle sobre a aplicação do
instrumento da Outorga Onerosa do Direito de Construir e análogos. Prova
disso é que, do Relatório de Gestão da Prefeitura de ... 2012 depreende-se tão
somente, quanto à matéria em tela, a volumetria absoluta autorizada:

Considerando todos os potenciais construtivos disponíveis no Município
de ..., de acordo com a legislação vigente – Unidade de Interesse de
Preservação (UIP), Reserva Particular de Patrimônio Natural Municipal
(RPPNM), Unidade de Interesse Especial de Preservação (UIEP), Programa
Especial de Governo (PEG) e Outros Potenciais – foram concedidos
aproximadamente 171.303,16 m² e transferidos 116.050,00 m² de
potencial construtivo.78
78 CURITIBA. Relatório de Gestão 2012. Curitiba: Prefeitura Municipal de Curitiba, 2012, p. 356
(gráficos e quadros respectivos em Anexo 4).
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O total de área edificada, com este caráter, é significativo e representa
impactos na ordem urbanística, os quais devem ser compensados/reparados/
mitigados com o devido emprego dos recursos de contrapartida dos particulares
beneficiados com o acréscimo construtivo. A descrição, todavia, não permite aferir
nem a regularidade, nem o desdobramento orçamentário traduzido em efetivos
valores, dos processos de outorga conduzidos pelo Município de .... Tampouco é
clara a definição sobre quais modalidades de potencial construtivo são, na prática,
priorizadas no momento da outorga (Programa Especial de Governo, FMHIS, etc.),
o que implica necessariamente em destinação distinta dos recursos.
Premente, portanto, a adoção de medidas de transparência, tais
como a publicização de relatórios periódicos de prestação de contas quanto à
gestão do instrumento e/ou a disponibilização virtual dos respectivos processos
administrativos de com concessão. E nem se antepõem dificuldades técnicas
impeditivas à recomendação, haja vista ter o Município de São Paulo, a título
exemplificativo, protagonizado a veiculação em sítio online próprio79 todos os
montantes de solo criado outorgados, bem como os estoques disponíveis de
potencial construtivo por região da cidade.
Ulteriormente, cabe consignar que o panorama se torna ainda mais
grave no âmbito da proteção do Patrimônio Histórico e Cultual. O Município
de ... emprega, entre os instrumentos da política urbana para esta finalidade,
a concessão de solo criado em face de limitações urbanísticas dos imóveis
inventariados como de interesse para preservação, conforme a Lei Municipal
n…... e o Decreto n. ….... Ao lado do incentivo construtivo, outras benesses fiscais,
como isenções tributárias, são utilizadas, caracterizando renúncia de receita, nos
moldes do art. 14 da Lei Federal Complementar n. ….... Conquanto tenha sido
expedida a Recomendação Administrativa n. 01/2013 da Promotoria de Justiça
de Habitação e Urbanismo de ..., demandando, entre outras providências,
ampla publicidade a essas operações80, o Poder Público Municipal mantém-se,
neste quesito, omisso, ofendendo o direito público subjetivo à informação.
79 Relatórios de Monitoramente dos Estoques de Potencial Construtivo disponíveis em: http://
www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/desenvolvimento_urbano/legislacao/estoques_de_
potencial_construtivo/index.php
80 In verbis: “O Ministério Público do Estado do Paraná recomenda ao Município de Curitiba
que (...) e) providencie, de imediato, ampla publicidade ao conteúdo do Decreto Municipal n.
2.044/2012 e seu Anexo, adotando medidas de transparência sobre a gestão dos bens imóveis de
valor cultural inventariados, tais como a disponibilização e atualização em sítio virtual da respectiva
relação, contendo, entre outras, as informações relativas a eventuais incentivos de natureza fiscal
ou construtiva concedidos a seus proprietários.” (Inteiro teor disponível em: http://www.mp.pr.
gov.br/arquivos/File/Recomendacao_patrimonio_cultural_curitiba.pdf).
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4. RECOMENDAÇÕES DO CAOPJ-HU e da PJHU-CT
Ex positis, recomendam este Centro de Apoio Operacional de Habitação
e Urbanismo e a Promotoria de Justiça de Habitação e Urbanismo do Foro
Central da Comarca da Região Metropolitana de ...:

4. que sejam realizados estudos técnicos visando colher subsídios e
diagnósticos para aperfeiçoar os mecanismos de recuperação pública da
valorização imobiliária no Município de ...;
5. que sejam disponibilizadas, preferencialmente em plataforma virtual,
as informações relativas à gestão e aos estoques disponíveis de potencial
construtivo no Município de ....
6. que, no bojo do processo de revisão obrigatória do Plano Diretor do
Município de ..., a se desencadear no ano de 2014, seja observada a necessária
articulação entre os instrumentos de ordenamento territorial, de gestão
fiscal e de planejamento orçamentário, a fim de assegurar a consecução dos
objetivos da política urbana e demais políticas públicas setoriais, conforme
disposto no art. 4º, IV, da Lei Federal nº 10.257;

Curitiba, 1º de novembro de 2013.

Alberto Vellozo machado
Procurador de Justiça
Odoné Serrano Júnior
Promotor de Justiça
Willian Buchmann
Promotor de Justiça
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CONSULTA 17/2015
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 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 (…) , 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
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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, 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 lei81, constava disposição
81 Disponível em: <http://www.cmc.pr.gov.br/wspl/relatorios/ProposicaoDetalhesTextoReport.
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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”.
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
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V. 1: ORDENAMENTO TERRITORIAL, INSTRUMENTOS DE POLÍTICA URBANA E GESTÃO DEMOCRÁTICA DA CIDADE

203

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 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
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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
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 contribuir82 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

82 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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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 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
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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 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
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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 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)
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Art. 4o A lei de diretrizes orçamentárias atenderá o disposto no § 2o 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
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, segundo o qual, dentre os objetivos das políticas urbanas – estas
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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 redistribuição83.
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”84.

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 intuito genuíno de

83 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.
84 Franzoni, Julia Ávila. Política urbana na ordem econômica. Belo Horizonte: Arraes Editores,
2014. p. 144.
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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
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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
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 ANTISUBORDINAÇÃO. 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-
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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).
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
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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 PP00341 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 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;
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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.
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.
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Destaca-se, neste ínterim, que a figura do orçamento participativo
carece de regulamentação do município de Curitiba85, muito embora o §3º do
art. 4º, os incisos do 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 financeiro86.
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.

85 Disponível em: <http://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/orcamento-participativo-e-tema-dedebate-promovido-pelo-imap/33687>. Acesso em: 03/06/2016.
86 Disponível em: <http://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/audiencia-publica-nesta-segunda-vaidiscutir-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 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:
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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 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
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apenas pelo Estado. No caso do direito penal, é exatamente essa a relação
que se tem: uma pessoa física violando direito fundamental de outra.87

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) 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. [...]88

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

87 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.
88 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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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 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 1308-2012 PUBLIC 14-08-2012 EMENT VOL-02657-01 PP-00068)

No caso em concreto, verifica-se que não há na Lei Municipal
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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 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 COMPLEMENTAR Nº 615/2006 - NORMA
QUE AFASTOU A OBRIGATORIEDADE DE CUMPRIMENTO DO RECUO
FRONTAL EM RELAÇÃO A UM DETERMINADO IMÓVEL - OFENSA AO
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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
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
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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 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
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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 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
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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 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.

ALBERTO VELLOZO MACHADO
Procurador de Justiça
Coordenador do CAOPJ-MAHU
ODONÉ SERRANO JÚNIOR
Promotor de Justiça
THIAGO DE AZEVEDO PINHEIRO HOSHINO
Assessor Jurídico
EMMYLINE TOMASI BORTOLETO
Estagiária de Direito
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CONSULTA CONJUNTA – CENTROS DE APOIO
OPERACIONAL DAS PROMOTORIAS DE
HABITAÇÃO E URBANISMO (N.º 025/2016) E
DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E À
ORDEM TRIBUTÁRIA (N.º 023/2016)

EMENTA: COBRANÇA DE IPTU. DESVINCULAÇÃO COM O
ZONEAMENTO URBANO. ZONA BALNEÁRIA X ZEIS. PLANO
DIRETOR E DIAGNÓSTICOS TÉCNICOS. TRIBUTAÇÃO. FATO
GERADOR: POSSE A TÍTULO CONTROVERTIDO. BASE DE
CÁLCULO: VALOR VENAL. CRITÉRIOS DA PLANTA GENÉRICA
DE VALORES. ISENÇÃO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE
REGULADA POR LEI ESPECÍFICA PREVISTA NO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO. AVALIAÇÃO DA REAL CAPACIDADE ECONÔMICA E
CONTRIBUTIVA. PESCADORES ARTESANAIS. NECESSIDADE DE
PROSSEGUIMENTO DA INVESTIGAÇÃO. DECRETO 6040/2007:
POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS. JUSTA DISTRIBUIÇÃO
DOS BENEFÍCIOS E ÔNUS DA URBANIZAÇÃO (ART. 2º, IX
DO ESTATUTO DA CIDADE – LEI FEDERAL 10.257/2001) –
NECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES.

1. Relatório:
Trata-se do Procedimento Administrativo n.º MPPR-...., instaurado
pela 1ª Promotoria de Justiça de …. com o fito de averiguar (ir)regularidade da
cobrança de IPTU no Bairro ...., daquela municipalidade.
O douto Promotor de Justiça .… formula consulta a respeito da
“possibilidade de aplicação de isenção da totalidade ou de percentual do
IPTU com base nas características de: ocupação da área e da população (de
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pescadores); no histórico e desenvolvimento da comunidade, que teve a pesca
como base e condicionada, por exemplo, ao nível de renda do posseiro, ao
tamanho do terreno, ao posseiro não ter outra propriedade etc.” (sic).
É o relatório.

2. Considerações do Centro de Apoio Operacional das Promotorias
de Habitação e Urbanismo:
De plano, cumpre salientar, em resposta aos questionamentos lançados
à fl. 25 do feito em epígrafe, que inexiste, ao contrário do que se alega na
representação, direta vinculação entre a Planta Genérica de Valores, utilizado
pelo Município de …. para cálculo e inscrição tributária, e o zoneamento de uso
e ocupação do solo, regulado pelo Plano Diretor (Lei Municipal n.º ...) e demais
normas urbanísticas correlatas, sobretudo o Decreto Municipal 10.855/2014,
que dispõe sobre os parâmetros de uso e ocupação do solo urbano, dentro se
seu território.
No que tange ao zoneamento, a localidade em tela se acha classificada
como Zona Balneária, o que, até prova em contrário, coaduna com as análises
técnicas levadas a cabo para a elaboração do Plano Diretor de 2005, ora em
revisão. A caracterização da área como Zona Especial de Interesse Social
depende de diagnóstico socioterritorial que poderá integrar o corpo do processo
revisional em curso, não havendo obrigatoriedade legal, todavia, de que seja
delimitado como tal, conquanto isso seja recomendável.
Conforme dispõe o Código Tributário Municipal (Lei Complementar ...),
a posse de imóvel em zona urbana (critérios do art. 189) pode ser fato gerador
do IPTU, desde que haja título hábil para tanto (o que necessita de maior
investigação e maturidade do procedimento para análise). Outrossim, a base de
cálculo para o Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, é o valor venal dos
imóveis, obtido pela Planta Genérica de Valores, de maneira que o zoneamento
não faz parte de seus fatores determinantes:

Art. 189. O Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana –
IPTU tem como fato gerador a propriedade, a posse ou o domínio útil, a
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qualquer título, de bem imóvel, por natureza ou por acessão física como
definida na lei civil, construído ou não, localizado na zona urbana do
Município.
§ 1º – Para efeito deste imposto, entende-se como zona urbana a definida
em lei municipal, observada a existência de pelo menos 2 (dois) dos
seguintes incisos construídos ou mantidos pelo poder público:
I – meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais;
II – abastecimento de água;
III – sistema de esgotos sanitários;
IV – rede de iluminação pública com ou sem posteamento para distribuição
domiciliar;
V – escola primária ou posto de saúde, a uma distância máxima de 3 (três)
quilômetros do imóvel considerado.
§ 2º – Consideram-se também zona urbana as áreas urbanizáveis ou de
expansão urbana, constantes de glebas ou de loteamentos aprovados
pelo Município, destinados a habitação, indústria ou comércio, mesmo
que localizados fora da zona definida nos termos do parágrafo anterior.
Art. 197. A base de cálculo do imposto é o valor venal do imóvel.
Parágrafo único. O valor venal do terreno será obtido de acordo com a
Planta Genérica de Valores.
Art. 199. O valor venal dos imóveis será apurado levando em conta os
elementos, descritos na Planta Genérica de Valores vigente no Município.
§ 1º – Os valores venais que servirão de base de cálculo para o lançamento
do imposto serão apurados e atualizados anualmente por ato do Poder
Executivo Municipal.
§ 2º – Não constitui aumento de tributo à atualização, por índice oficial,
do valor monetário da base de cálculo.

Nada obstante, o diploma prevê a possibilidade de isenção do referido
tributo, o que depende de lei específica a ser editada nos termos do art. 205:
Art. 205. As isenções relativas a este imposto serão concedidas em lei
específica, e deverão atender aos princípios da isonomia, legalidade,
e demais princípios constitucionais concernentes à matéria, critérios
constantes no artigo 98 e seguintes desta Lei.
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Destarte, imprescindível o refinamento dos dados sobre quantos e quais
imóveis são, efetivamente, utilizados por pescadores artesanais e/ou famílias de
baixa renda, tendo em vista que a representação não oferece tal detalhamento.
Isso porque, na esteira do art. 100 do mesmo Código Tributário do Município de
…., eventual isenção poderá ser concedida individual ou coletivamente (por área
ou zona):

Art. 100. A isenção pode ser concedida:
I – em caráter geral, embora a sua aplicabilidade possa ser restrita
a determinada área ou zona do Município, em função de condições
peculiares;
II – em caráter individual, por despacho da autoridade administrativa,
em requerimento no qual o interessado faça prova do preenchimento
das condições e do cumprimento dos requisitos previstos na lei para sua
concessão.

Portanto, tal diligência decorre do princípio constitucional da capacidade
contributiva, reproduzida na graduação tributária em face da situação econômica
do contribuinte ou da natureza do imóvel, sempre que viável, consonante com
os arts. 113 e 114 da Lei Orgânica de ….:

Art. 113.O Município poderá instituir:
I – impostos;
(…)
§ 1º Os impostos terão caráter pessoal, sempre que possível, e serão
graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à
administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses
objetivos identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos
da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do
contribuinte;
Art. 114. Ao Município compete instituir impostos sobre:
I – Propriedade predial e territorial urbana;
(…)
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§ 2º Sem prejuízo da progressividade no tempo a que se refere o art. 182,
§ 4°, inciso II da Constituição Federal, o imposto previsto no inciso I do
“caput;’ deste artigo poderá:
I – Ser progressivo em razão do valor do imóvel;
II – Ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso do imóvel.

Não se olvide que os pescadores tradicionais integram a categoria de
Povos e Comunidades Tradicionais, destinatários de políticas específicas, como
a disciplinada pelo Decreto Federal 6040/2007, o qual garante, em seu art. 3º, o
direito ao território e aos recursos naturais associados:

Art.3º São objetivos específicos da PNPCT:
I – garantir aos povos e comunidades tradicionais seus territórios, e o
acesso aos recursos naturais que tradicionalmente utilizam para sua
reprodução física, cultural e econômica;

Sob esta ótica, imperativo que se proceda ao mapeamento/
levantamento da população de pescadores artesanais, lote a lote, devendo,
estes sim, serem contemplados com ações, políticas e programas próprios,
inclusive eventuais isenções ou reduções tributárias, visando a evitar que sejam
afetados por discriminação indireta e excessivos ônus resultantes da valorização
imobiliária, por eles insuportável.
Trata-se de desdobramento necessário do princípio da justa distribuição
de benefícios e ônus do processo de urbanização, insculpido no art. 2º, IX do
Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001).
Ulteriormente, coletados os elementos decalcados e cotejados com a
legislação referida, remanescendo dúvida, caso convenha ao órgão de execução
consulente, poderá retomar a consulta elaborando questionamentos com
quesitos específicos a estes Centros de Apoio.
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3. Considerações do Centro de Apoio Operacional das Promotorias
de Proteção ao Patrimônio Público e à Ordem Tributária:
Como firmado pelo CAOP da Habitação e Urbanismo, no Código
Tributário do Município de …. (Lei Complementar n.º ….) existe previsão acerca
da possibilidade de isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).
Contudo, a concessão depende de lei específica a ser editada, consoante a
dicção do art. 205 do referido Código Tributário.
O Município de …. condicionou a concessão de isenção de tributos
à prévia edição de Lei específica, em simetria com o comando constitucional
insculpido §6.º do artigo 150 da Constituição Federal:

Art. 150, CF – Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios:
(…)
§ 6.º – Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo,
concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos,
taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica,
federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias
acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem
prejuízo do disposto no art. 155, § 2.º, XII, g. (destacado)

A Constituição do Estado do Paraná possui disposição similar:

Art. 130, CE/PR – Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de
cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a
impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei
específica estadual ou municipal que regule exclusivamente as matérias
acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem
prejuízo do disposto no artigo 155, § 2º, XII, da Constituição Federal.
(Redação dada pela Emenda Constitucional 7 de 24/04/2000)

232

V. 1: ORDENAMENTO TERRITORIAL, INSTRUMENTOS DE POLÍTICA URBANA E GESTÃO DEMOCRÁTICA DA CIDADE

A respeito da imprescindibilidade de lei específica para a concessão de
isenção de benefícios fiscais Paulo de Barros Carvalho89 obtempera:

A isenção deve ser veiculada por lei. Nem poderíamos imaginá-la, no
contexto de sua fenomenologia, se assim não fosse. Seria aberrante
inconstitucionalidade depararmos com uma regra isencional baixada por
decreto de executivo. Di-lo muito bem o art. 176 do Código Tributário que
a isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei
que especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão,
os tributos a que se aplica e, sendo o caso, o prazo de sua duração.

Hugo de Brito Machado90 complementa:

A razão provável da exigência de lei específica para a concessão de
isenção e outros benefícios fiscais, a nosso ver, é evitar oportunidade para
práticas sorrateiras com o objetivo de favorecer alguém com vantagem
fiscal, sem que isso expresse efetivamente a vontade do Poder Legislativo.

Pois bem. Normalmente a concessão de isenção tributária decorre da
condição de hipossuficiência dos contribuintes, face à necessidade de respeito
ao Princípio da Capacidade Contributiva, derivado do superior imperativo da
dignidade humana (evitando-se o desalojamento de pessoas com situação
econômico-financeira precária por possuírem débito tributário). Cite-se como
exemplo, hipóteses gerais de isenção fixadas a partir de faixas de renda individual
em família e para categorias de pessoas afetadas por doenças notadamente
graves, pelas Leis Federais n.º 8.742/93 (Lei Orgânica da Assistência Social) e
n.º 7.713/1988 (Lei do Imposto de Renda); e Lei Estadual n.º 14.260/2003 (Lei
Orgânica do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores).

89 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 26 ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 456.
90 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Constitucional Tributário. São Paulo: Malheiros,
2012, p. 287.
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Contudo, pode ser utilizado, também, o critério relacionado à atividade
a que se destina o bem imóvel (cultural e educacional, por exemplo). Os imóveis
onde exista vegetação arbórea de preservação permanente, situados em
áreas de manancial, restaurados, de caráter histórico ou reconhecidos como
de excepcional valor artístico, cultural ou paisagístico, também podem ser
agraciados com a isenção.
A propósito, Eduardo Sabbag91 aduz que:

A isenção pode ser concedida de forma geral (de modo objetivo) ou de
forma específica (de modo subjetivo ou pessoal). Explicando melhor, dizse que a isenção concedida em caráter geral decorre do fato de que o
benefício atinge a generalidade dos sujeitos passivos, independentemente
de qualquer comprovação de alguma característica pessoal e particular
que dote o beneficiário de certo exclusivismo para fruir o benefício. Já
a isenção em caráter individual decorre de restrição legal do benefício
às pessoas que preencham determinados requisitos, de forma que a
sua fruição dependerá de requerimento endereçado à Administração
Tributária no qual se comprove o cumprimento dos pressupostos legais,
conforme previsto no art. 179, do CTN. (destacado)

Destaque-se, ainda, que, conforme exposto na Consulta n.º
009/2016, deste Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Proteção
ao Patrimônio Público e à Ordem Tributária: (…) a Administração Pública deve,
necessariamente, observar os princípios da isonomia e da impessoalidade para
a concessão de vantagens fiscais, a fim de evitar arbitrariedades que visem a
consecução meramente da vontade pessoal do Administrador, em benefício de
alguns privilegiados.
A Constituição Federal, ao tratar das limitações do poder de tributar,
estabelece no inciso II do art. 150 que:

Art. 150 da CF – Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos

91 SABBAG, Eduardo. Manual de Direito Tributário. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 888.
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Municípios:
(…)
II – instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem
em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de
ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente
da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos;

LUCIANO AMARO92, no que concerne à necessidade da isenção observar
o princípio da isonomia, afirma que:

A técnica da isenção tem notáveis virtudes simplificadoras: por meio dela,
podem ser excepcionadas situações que, pela natureza dos fatos, ou dos
bens, ou das pessoas, ou em função da região, ou do setor de atividades
etc., o legislador não quer onerar com tributo. Várias razões podem
fundamentar esse tratamento diferente, em atenção às características da
situação, às condições da pessoa, a razões de política fiscal (por exemplo,
estímulo a determinados comportamentos etc). Há de haver um critério
válido de discrímen para justificar a isenção, a fim de harmonizá-la com o
preceito constitucional da isonomia.

FERNANDA MARINELA93, ao tratar do princípio da impessoalidade,
salienta que:

O princípio da impessoalidade estabelece que a atuação do agente
público deve basear-se na ausência de subjetividade, ficando este
impedido de considerar quaisquer inclinações e interesses pessoais,
próprios ou de terceiros. A igualdade objetiva a igualdade no tratamento
que a Administração deve aplicar aos administrados que se encontrem
em idêntica situação jurídica, representando, nesse aspecto, uma faceta
do princípio da isonomia.

92 AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 281.
93 MARINELA, Fernanda. Direito Administrativo. 6.ª ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2012, p. 34.
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Ademais, além da obediência aos referidos princípios, deve ser
observado o disposto no artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal:
Art. 14 da LRF – A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício
de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar
acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no
exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender
ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma das
seguintes condições:
I – demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na
estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que
não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da
lei de diretrizes orçamentárias;
II – estar acompanhada de medidas de compensação, no período
mencionado no caput, por meio do aumento de receita, proveniente
da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou
criação de tributo ou contribuição.
§ 1.º – A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito
presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de
alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução
discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que
correspondam a tratamento diferenciado.
§ 2.º – Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício
de que trata o caput deste artigo decorrer da condição contida no inciso
II, o benefício só entrará em vigor quando implementadas as medidas
referidas no mencionado inciso.
§ 3.º – O disposto neste artigo não se aplica:
I – às alterações das alíquotas dos impostos previstos nos incisos I, II, IV e
V do art. 153 da Constituição, na forma do seu § 1º;
II – ao cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao dos
respectivos custos de cobrança.

No que tange à obrigatoriedade de observância da Lei de
Responsabilidade Fiscal para a concessão de isenção tributária, destaca-se o
seguinte trecho da Consulta n.º 06/00519813, formulada pelo E. Tribunal de
Contas do Estado de Santa Catarina94:
94 Disponível em: http://consulta.tce.sc.gov.br/RelatoriosDecisao/Decisao/600519813_2900481.
htm, acesso em 07.03.2016.
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6.2.1. A viabilidade de conceder isenção de tributos municipais à
associações ou entidades sem fins lucrativos, declaradas por lei como
sendo de utilidade pública no Município consulente, deverá ser
formalizada nos termos do art. 176 do Código Tributário Nacional, ou
seja, através de lei devidamente aprovada pelo Poder Legislativo local,
na qual deverá ficar especificado, dentre outras disposições, as condições
e requisitos exigidos para sua concessão, o tributo em que se aplica e,
sendo o caso, o prazo de sua duração.
6.2.2. O artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF estabelece que
a concessão da isenção somente poderá ocorrer atendidos três aspectos
fundamentais:
6.2.2.1. as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias;
6.2.2.2. conter a estimativa de impacto orçamentário-financeiro
envolvendo o exercício em que se efetivar e os dois subsequentes; e
6.2.2.3. atender a uma das seguintes condições:
6.2.2.3.1. demonstrar que a renúncia em questão está devidamente
contemplada na estimativa de receita consubstanciada na Lei
Orçamentária, e que, por conseguinte, não afetará as metas de resultados
fiscais previstas no anexo próprio da Lei de Diretrizes Orçamentárias (art.
14, I); ou
6.2.2.3.2. a renúncia de receita deve estar acompanhada das
correspondentes medidas de compensação a serem efetivadas no triênio
referenciado no caput do art. 14 da LRF, por meio de aumento de receita,
proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo,
majoração ou criação de tributo ou contribuição. Cumpre observar que,
quanto a esta última condição, por expressa disposição legal (§ 2º, art. 14),
o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de natureza
tributária entrará em vigor tão-somente após implementadas as medidas
ali referenciadas, ou seja, a elevação de alíquotas, ampliação da base de
cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.

De tal forma, para a concessão de isenção de tributos, a Administração
Pública, além da exigência de possuir lei específica, deverá observar os princípios
da impessoalidade e da isonomia, uma vez que todas as pessoas que se
encontrem nas mesmas condições deverão ter direito aos mesmos benefícios,
além de cumprir as condições impostas na Lei de Responsabilidade Fiscal.
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Outrossim, destaca-se que o artigo 176 do Código Tributário Nacional, o
qual estabelece as normas tributárias gerais, estabelece que a isenção, quando
concedida em caráter não geral, deve ser realizada mediante requerimento do
interessado, no qual faça prova do preenchimento das condições e dos requisitos
previstos em lei ou no contrato, conforme segue:

Art. 179 CTN – A isenção, quando não concedida em caráter geral, é
efetivada, em cada caso, por despacho da autoridade administrativa, em
requerimento como qual o interessado faça prova do preenchimento das
condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei ou contrato
para sua concessão.
§ 1.º – Tratando-se de tributo lançado por período certo de tempo,
o despacho referido neste artigo será renovado antes da expiração de
cada período, cessando automaticamente os seus efeitos a partir do
primeiro dia do período para o qual o interessado deixar de promover a
continuidade do reconhecimento da isenção.
§ 2.º – O despacho referido neste artigo não gera direito adquirido,
aplicando-se, quando cabível, o disposto no artigo 155.

Neste mesmo diapasão, acerca da necessidade de requerimento do
interessado à autoridade administrativa comprovando o preenchimento dos
requisitos legais, a fim de obter a isenção tributária, é o entendimento do E.
Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
FRUIÇÃO DE ISENÇÃO ESPECIFICA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
NECESSIDADE. ART. 179 DO CTN. PRECEDENTES. DETERMINADO O
RETORNO DOS AUTOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. DECISÃO. Trata-se de
recurso especial interposto pelo Município de João Pessoa contra acórdão
prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, assim ementado
(fls. 103-104): APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL
– EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – ENTIDADE ESPORTIVA – ISENÇÃO
– PREVISÃO – EXPRESSA NO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL (LC Nº 02/91)
– REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DESNECESSÁRIO – DESPROVIMENTO
DO APELO. O Município de João Pessoa isenta as sedes sociais de entidades
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esportivas, onde estão localizados os campos de futebol destinados à
prática do esporte na modalidade amadora, do pagamento do Imposto
Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU). A isenção de caráter
específico estaria a depender de ato administrativo para sua efetivação,
em atenção a requerimento do interessado. Pedido não houve; tampouco
manifestação da autoridade. Mas, como o ato da administração, nas
circunstâncias, tem caráter marcada e definitivamente declaratório, a
qualquer tempo poderia e poderá ser requerido o benefício, que haveria e
haverá de ser concedido, com efeitos ex tunc. Afinal, a mens legis foi
dispensar do pagamento do tributo o terreno que for utilizado como campo
de futebol amador e o imóvel que lhe servir de sede social. Nas suas razões
(fls. 116-124), o município recorrente alega violação do art. 179 do CTN e
da Lei Complementar Municipal 02/91. Sustenta, em síntese, que a
isenção suscitada pela entidade esportiva não é de caráter geral,
dependendo de requerimento à Administração, para verificação do
preenchimento dos requisitos legais, o que não ocorreu na espécie. Aduz
que “o Esporte Clube Cabo Branco, mesmo se estivesse enquadrado em
uma das hipóteses de isenção previstas no Código Tributário Municipal, não
fez qualquer requerimento à autoridade administrativa com o demonstrativo
dos requisitos legais para a fruição da isenção tributária” e, por isso, “não
poderia ter sido declarada pelo r. Juízo o gozo do benefício tributário, se a
parte não requereu à administração nem fez prova dos requisitos necessário
para a isenção” (fl. 120). Sem contrarrazões (certidão à fl. 129). Juízo positivo
de admissibilidade pelo Tribunal de origem às fls. 136-137. É o relatório.
Decido. Extrai-se dos autos que o acórdão recorrido, ao manter a sentença
de procedência de embargos à execução fiscal garantiu à entidade esportiva
a fruição de isenção condicionada, de caráter específico, que não foi
devidamente requerida perante a Administração Tributária. Veja-se (fls.
108-109): Nas razões de apelação o Município recorrente acrescenta não
ter o apelado requerido administrativamente o benefício, nos termos do
art. 113, § 2º, alínea ‘c’, do Código Tributário Municipal e art. 179, do CTN, o
que, no meu entendimento, não importa óbice ao seu gozo. […] Embora
sem referência no Código Tributário Nacional, as isenções podem ser
classificadas, ainda: […] Pela classificação preconizada pelo eminente
tratadista, trata-se aqui de isenção subjetiva, “concedida em função de
condições pessoais de seu destinatário”, de caráter específico, cuja
concessão estaria a depender de despacho da autoridade. […] De sua
parte, o Código Tributário Nacional [art. 179] dá trato diferenciado à isenção
concedida em caráter geral e à concedia em caráter especial: […] Tratandose aqui de isenção de caráter geral, de viés subjetivo, individual e específico,
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sua concessão só se efetiva mediante ato da autoridade administrativa,
ainda que decorra da lei. Mas há que se distinguir o ato constitutivo da
concessão – que é a lei, sempre a lei – do ato declaratório – o despacho da
autoridade. Sabe-se, o ato declaratório apenas constata a existência, a
natureza e a extensão dos direitos decorrentes de outros atos constitutivos
ou de fatos jurídicos anteriores; não cria, não modifica nem extingue
direitos; constata a sua existência. Por se referir a uma situação anterior
constituída, o ato declaratório tem na retroatividade sua característica mais
marcante, como doutrina Rubens Gomes de Souza, verbis: “… a característica
essencial dos atos declaratórios é a de serem retroativos, isto é, referiremse a uma situação anterior, ou seja, ao ato constitutivo cuja existência e
natureza se destinam a declarar” (Compêndio de Legislação Tributária – Ed.
Resenha Tributária – 1975 – pág. 105). Assim, o ato da autoridade concessivo
da isenção referir-se-á ao ato anterior – mais exatamente à lei municipal
que a constituiu. Por isso que a qualquer tempo poderia e pode o apelado
requerer a isenção, comprovando as exigências legais, para se ver
dispensado do pagamento do tributo, mesmo que já lançado em dívida
ativa. A isenção tributária, no caso, porque de caráter específico, estaria a
depender de ato administrativo para sua efetivação, em atenção a
requerimento do apelado “com a prova do preenchimento das condições
e do cumprimento dos requisitos previstos em lei”. Mas pedido não houve;
também e por óbvio, não houve manifestação da autoridade competente.
Mas como o ato da Administração, como visto, tem característica marcada
e definitivamente declaratória, a qualquer tempo poderia ser requerido o
benefício que haveria de ser obrigatoriamente concedido, nos termos da lei,
e com efeitos “ex tunc”. [...] Não será, pois, por razões menores, como não
ter o apelado requerido administrativamente, que deixará de gozar da
isenção. Observa-se que o entendimento externado pelo Tribunal estadual
viola frontalmente o art. 179 do CTN, que condiciona a fruição de isenção
específica ao deferimento de requerimento do contribuinte dirigido à
autoridade administrativa. Nesse sentido: TRIBUTÁRIO. AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
ARROLAMENTO SUMÁRIO POST MORTEM. ITCD. ISENÇÃO.
RECONHECIMENTO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 179 DO CTN. RESP
1.150.356/SP, PROCESSADO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. AGRAVO
NÃO PROVIDO. 1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do REsp 1.150.356/SP, de relatoria do Ministro LUIZ FUX,
publicado em 25/8/10, processado sob o rito do art. 543-C, do CPC,
manifestou-se no sentido de ser incompetente o juízo do inventário
processado sob a modalidade de arrolamento sumário para reconhecer a
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isenção do ITCMD. Nos termos do art. 179 do CTN, é atribuição da
autoridade administrativa aferir o direito do contribuinte à isenção não
concedida em caráter geral. 2. Agravo regimental não provido (AgRg no
AgRg no REsp 1.205.265/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira
Turma, DJe 03/12/2012). PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IPI. ISENÇÃO.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. LEI
DE REGÊNCIA VIGENTE NA DATA DO REQUERIMENTO. REVOGAÇÃO
POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. ART. 179 DO CTN. 1. A concessão e o gozo
da isenção tributária regem-se pela lei vigente na data do protocolo do
requerimento do benefício no órgão administrativo competente, ainda que
a lei isentiva venha a ser revogada posteriormente. Precedentes do STJ. 2.
Agravo Regimental não provido (AgRg no Ag 1.368.014/SP, Rel. Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/04/2011). PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. ÁCIDO
ORTOFOSFÓRICO. PEDIDO DE ISENÇÃO OU REDUÇÃO DO IMPOSTO, NOS
TERMOS DA LEI 3.244/57. BENEFÍCIO DE CARÁTER INDIVIDUAL OU
ESPECÍFICO. DISCUSSÃO ACERCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO. REEXAME DE PROVA. 1. Nos termos do
art. 179 do CTN, “a isenção, quando não concedida em caráter geral, é
efetivada, em cada caso, por despacho da autoridade administrativa, em
requerimento com o qual o interessado faça prova do preenchimento das
condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei ou contrato
para concessão”. 2. A redução ou isenção do imposto de importação, nos
termos do art. 4º da Lei 3.244/57, “poderá ser concedida” quando ocorrida
a situação prevista no caput do dispositivo, entretanto, “a isenção ou
redução do imposto, conforme as características de produção e de
comercialização, e a critério do Conselho de Política Aduaneira, será
concedida mediante comprovação da inexistência de produção nacional, e,
havendo produção, mediante prova, anterior ao desembaraço aduaneiro,
de aquisição de quota determinada do produto nacional na respectiva
fonte, ou comprovação de recusa, incapacidade ou impossibilidade de
fornecimento em prazo e a preço normal”. Assim, é imperioso concluir que
o benefício previsto no art. 4º da Lei 3.244/57 tem caráter individual ou
específico, devendo, pois, ser efetivado, em cada caso, mediante despacho
da autoridade administrativa (art. 179 do CTN). 3. Na hipótese, como bem
ressaltou o Tribunal de origem, a recorrente formulou pedido administrativo
para que fosse reduzida a zero a alíquota referente ao Imposto de Importação
“do ácido fosfórico que vier a ser desembaraçado no Porto de Rio Grande
– RS”. No entanto, segundo o aresto, “os pressupostos legais tanto da
isenção como da redução tributárias restaram incomprovados”. Constata-
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se, portanto, que não houve comprovação de que a recorrente adquiria
ácido fosfórico exclusivamente da Indústria Carboquímica Catarinense - ICC,
tampouco que esta era a única fornecedora no mercado nacional, e,
também, dos demais requisitos previstos no art. 4º, § 1º, “a”, da Lei
3.244/57. 4. Assim, fixada a premissa inicial o benefício em comento tem
caráter individual ou específico, revela-se inviável a reforma do acórdão
recorrido, porquanto a cognição acerca do preenchimento dos requisitos
necessários à concessão do benefício, no caso, requer reexame de matéria
fática, o que é vedado em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 5. Por
outro lado, o pedido de aplicação do disposto da Portaria 530/90 (do
Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento) está atrelado à tese no
sentido de que, por força do art. 106, II, do CTN, a legislação tributária mais
benéfica deve ser aplicada retroativamente. No entanto, sobre essa tese a
Corte de origem não emitiu juízo, mesmo após a oposição de embargos de
declaração, razão pela qual a questão não merece ser conhecida (Súmula
211/STJ). 6. Recurso especial não-conhecido (REsp 658.312/RS, Rel. Ministra
Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 02/08/2007). TRIBUTÁRIO – ISENÇÃO
CONDICIONAL – ART. 179 DO CTN – PROVA DO PREENCHIMENTO E
CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO – OMISSÃO DA
AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Nos termos do 179 do CTN, a isenção
condicional somente é efetivada se o interessado produzir prova “do
preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos
em lei ou contrato para concessão”. Contudo, há de ser reconhecida a
isenção se a omissão da autoridade administrativa teve o condão de
impedir que fosse realizada, pelo contribuinte, a prova necessária para o
gozo do benefício isencional. 2. Recurso especial improvido (REsp 552.467/
RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 20/06/2005). TRIBUTÁRIO
– ISENÇÃO – CONCESSÃO – REQUISITOS – CTN, ARTIGO 179 – ELETROPAULO
– IPTU. Quando a isenção não for conferida em caráter geral, só pode ser
efetivada, em cada caso, por despacho da autoridade administrativa, em
requerimento no qual o interessado faça prova do preenchimento das
condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei ou contrato
para sua concessão (CTN, artigo 179). Recurso parcialmente provido (REsp
196.473/SP, Rel. Ministro Garcia Vieira, Primeira Turma, DJ 17/05/1999).
Importa registrar, por oportuno, que a demanda em questão diz respeito a
embargos à execução fiscal, tendo sido o crédito tributário constituído e
cobrado em face de contribuinte que não está em gozo da isenção em
questão, já que nem sequer a requereu perante a Administração Tributária.
Os prováveis efeitos declaratórios de eventual pedido administrativo ainda
a ser deduzido pelo contribuinte não podem desde logo ser invocados para
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o fim de infirmar a exigibilidade dos créditos ora exigidos, pois constituem
tema relativo a fato futuro e incerto e, por isso, deverá ser suscitado
oportunamente em demanda própria. Dessa forma, o acórdão recorrido
deve ser reformado, uma vez que não é possível fulminar crédito tributário
em face de isenção específica que nem sequer fora postulada perante a
Administração. Em face disso, os autos devem retornar à Corte de origem,
para que emita juízo quanto às demais causas de pedir deduzidas nos
embargos à execução fiscal (vício na intimação da penhora e excesso de
execução), até então não analisadas em face do reconhecimento da isenção,
ora afastada. Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial,
determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem, nos termos da
fundamentação (STJ, RE n.º 1.463.908 – PB, Rel. Min. Benedito Gonçalves,
julgado em 30.10.2014, publicado em 03.11.2014) (destacado)

Nada obstante o acima exposto, observa-se que a conclusão a respeito
da possibilidade da concessão da isenção tributária em questão demanda a
produção de provas.
Outrossim, a apuração de eventual ato de improbidade administrativa
deve ser analisada sob a ótica de que a caracterização do ato ímprobo exige mais
que a mera irregularidade ou ilegalidade. Demanda, ainda, a demonstração do
elemento subjetivo do agente na prática do ato.
Sobre o tema, Fábio Medina Osório destaca: “não se pode dissociar
o ato ímprobo do processo de adequação típica e do reconhecimento da
culpabilidade constitucional, aquela da qual dolo e culpa derivam diretamente. A
responsabilidade subjetiva, no bojo do tipo proibitivo, é inerente à improbidade
administrativa, sendo exigíveis o dolo ou a culpa grave, embora haja silêncio da
LGIA sobre o assunto. (…) Portanto, a improbidade administrativa envolve, modo
necessário, a prática de condutas gravemente culposas ou dolosas, inadmitindo
a responsabilidade objetiva. Sem tais peculiaridades, a conduta não pode se
enquadrar na enfermidade que se pretende diagnosticar”95
O Superior Tribunal de Justiça reafirma frequentemente o seu
entendimento nesse sentido:

95 OSÓRIO, Fábio Medina. Teoria da improbidade administrativa. 2 ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2010. p. 248.
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PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ATO
DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGURADO. ELEMENTO
SUBJETIVO TIDO POR DESNECESSÁRIO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
REQUISITO INDISPENSÁVEL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO. 1. A questão central da presente demanda está relacionada
à necessidade da presença de elemento subjetivo para a configuração de
ato de improbidade administrativa previsto na Lei 8.429/92. 2. O Superior
Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que para a
configuração do ato de improbidade administrativa é necessária a presença
do elemento subjetivo (dolo ou culpa), não sendo admitido confundir com
simples ilegalidade, tampouco a atribuição de responsabilidade objetiva
em sede de improbidade administrativa. 3. Ademais, também restou
consolidada a orientação de que somente a modalidade dolosa é comum
a todos os tipos de improbidade administrativa, especificamente os atos
que importem enriquecimento ilícito (art. 9º), causem prejuízo ao erário
(art. 10) e atentem contra os princípios da administração pública (art.
11), e que a modalidade culposa somente incide por ato que cause lesão
ao erário (art. 10 da LIA). 4. Por outro lado, a configuração da conduta
ímproba violadora dos princípios da administração pública (art. 11 da LIA),
não exige a demonstração de dano ao erário ou de enriquecimento ilícito,
não prescindindo, em contrapartida, da demonstração de dolo, ainda
que genérico. Nesse sentido, os seguintes precedentes: AgRg no AREsp
432.418/MG, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 24.3.2014;
Resp 1.286.466, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe de 3.9.2013. 5.
No caso dos autos, a Corte a quo, reconheceu a configuração de ato de
improbidade administrativa a partir das seguintes premissas: a) “só a
prova da ilicitude e do prejuízo ao erário público é suficiente a configurar
improbidade administrativa, independentemente da culpa ou do dolo do
agente público ou de benefício próprio, pois, na qualidade de gestor da
máquina pública, qualquer conduta omissiva por sua parte é tida como
abusiva no desempenho do seu cargo”; b) “é patente que a ação também
foi proposta com amparo no art. 11 da Lei de Improbidade, por violação
aos princípios que regem a Administração Pública, cuja incidência, da
mesma forma, independe do elemento subjetivo ou comprovação de
dano material”; c) “a aplicação está respaldada nas particularidades
do caso, no enquadramento da conduta nos artigos 10, IX, e 11, II, da
referida lei - ainda que inexistente o proveito econômico do ex-prefeito
Municipal de Ritápolis”. 6. Assim, embora tenha afirmado a ilegalidade
na conduta da parte recorrente, não reconheceu a presença de conduta
dolosa ou culposa indispensável à configuração de atos de improbidade
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administrativa previstos na Lei 8.429/92: Sobre o tema: AgRg no AREsp
526.507/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 19.8.2014;
REsp 1.186.192/MT, 1ª Turma. Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe
de 2.12.2013. 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1399825/
MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 05/02/2015, DJe 12/02/2015)

4. Conclusões e recomendações
Isto posto, estes Centros de Apoio sugerem que seja realizado o
mapeamento/ levantamento da população de pescadores artesanais, lote a lote,
a fim de que se identifique quais deles podem ser contemplados com ações,
políticas e programas próprios, incluindo-se eventuais isenções ou reduções
tributárias, visando evitar que sejam afetados por discriminação indireta e
excessivos ônus resultantes da valorização imobiliária, por eles insuportável e
potencialmente violadores do direito à moradia.
Sublinhe-se, por fim, que o Município deverá observar, para a concessão
de isenção de tributo(s), os princípios da impessoalidade e da isonomia, assim
como as determinações dispostas na Lei de Responsabilidade Fiscal.
Na expectativa de que as considerações tecidas tenham contribuído
para o esclarecimento das questões suscitadas, este Centro de Apoio reitera
estar à disposição para eventuais esclarecimentos.
Encaminha-se, anexa, a Consulta n.º 015/2015, do Centro de Apoio
Operacional das Promotorias de Proteção ao Patrimônio Público e à Ordem
Tributária.

Curitiba, 14 de abril de 2016 (quinta-feira).
Odoné Serrano Júnior Maria
Promotor de Justiça
Cecília Delisi Rosa Pereira
Promotora de Justiça
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CONSULTA Nº 38/2016
EMENTA: OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA. INSTITUIÇÃO
POR LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA QUE DESATENDE AOS
REQUISITOS MÍNIMOS DO ESTATUTO DA CIDADE. AUSÊNCIA
DE PRÉVIO ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA E DE
PROGRAMA DE ATENDIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
DA POPULAÇÃO ATINGIDA. INDÍCIOS DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA DOS PROPONENTES, À ÉPOCA. EXISTÊNCIA
DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS E OCUPAÇÕES IRREGULARES
NÃO CONTEMPLADOS NO ZONEAMENTO ESPECÍFICO.
NECESSIDADE DE QUE A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA INTEGRE
PRIORITARIAMENTE O PROGRAMA DE INTERVENÇÕES. GESTÃO
DEMOCRÁTICA. ÓRGÃOS DE GERENCIAMENTO: GRUPO DE
GESTÃO E COMISSÃO EXECUTIVA QUE NÃO CONTEMPLAM
TODOS OS SEGMENTOS INTERESSADOS E IMPACTADOS
PELA INTERVENÇÃO. PATRIMÔNIO PÚBLICO. CERTIFICADOS
DE POTENCIAL CONSTRUTIVO QUE CONSTITUEM RECURSO
PÚBLICO. IMPERATIVA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO.

Submete a Promotoria de Justiça de Habitação e Urbanismo de …. a este
Centro de Apoio questionamentos acerca da Operação Urbana Consorciada da
…., capitaneada pelo Município de …., a partir de representação da Associação
de Moradores do ….. Apreciada a documentação, passa-se às ponderações.

1. Os vícios da Operação Urbana Consorciada …., criada pela Lei ….
(com redação alterada pela Lei ….)
Inicialmente, situam-se legalmente as Operações Urbanas Consorciadas
(OUC) no escopo do Estatuto da Cidade, com redação pela Lei nº 10.257/2001,
cujas normas gerais hão de ser, a posteriori, incorporadas aos textos legais
municipais, sobretudo nos Planos Diretores. Sem olvidar as experiências
inaugurais com o instrumento, as OUCs ganharam visibilidade em seu formato
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estatutário, principalmente porque viabilizam a promoção de grandes
intervenções no território, em alinhamento, ao menos em tese, entre os
interesses do mercado imobiliário, do poder público e dos moradores/usuários
da área atingida no intuito de promover o desenvolvimento e ordenamento
urbanos, além de induzir determinadas mudanças no perfil do uso e ocupação
do solo:
Art. 32. Lei municipal específica, baseada no plano diretor, poderá
delimitar área para aplicação de operações consorciadas.
§ 1º Considera-se operação urbana consorciada o conjunto de intervenções
e medidas coordenadas pelo Poder Público municipal, com a participação
dos proprietários, moradores, usuários permanentes e investidores
privados, com o objetivo de alcançar em uma área transformações
urbanísticas estruturais, melhorias sociais e a valorização ambiental.
§ 2o Poderão ser previstas nas operações urbanas consorciadas, entre
outras medidas:
I – a modificação de índices e características de parcelamento, uso e
ocupação do solo e subsolo, bem como alterações das normas edilícias,
considerado o impacto ambiental delas decorrente;
II – a regularização de construções, reformas ou ampliações executadas
em desacordo com a legislação vigente.
III – a concessão de incentivos a operações urbanas que utilizam
tecnologias visando a redução de impactos ambientais, e que comprovem
a utilização, nas construções e uso de edificações urbanas, de tecnologias
que reduzam os impactos ambientais e economizem recursos naturais,
especificadas as modalidades de design e de obras a serem contempladas.
(Incluído pela Lei nº 12.836, de 2013).

Entretanto, de origem francesa, as OUC têm funcionado, no Brasil,
de maneira peculiar: o modelo brasileiro se configura em uma negociação de
incentivos que, na prática, abrem exceções ao zoneamento urbano, por meio
da instituição de parâmetros de uso de ocupação do solo urbano especiais e da
comercialização de direitos adicionais de construção, para obtenção de recursos
para ações e investimentos por parte do município.
Nesse sentido, as Operações Urbanas Consorciadas são empregadas,
correntemente, para requalificar determinado perímetro ou para implantar e/ou
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ampliar infraestruturas urbanas, mas, em o fazendo, geram diversos impactos,
tanto na vizinhança atingida pela intervenção, quanto na dinâmica da cidade,
como um todo. Por este motivo é que sua disciplina mereceu extremada atenção
do legislador, exigindo uma gama de critérios, requisitos e procedimentos para
sua aplicação.
Nos termos da Lei 10.257/2001, são pressupostos de existência e
de validade das OUCs basicamente dois, quais sejam: i) necessidade de sua
criação por meio de Lei Municipal específica, com a definição da área atingida;
ii) especificação do plano de Operação Urbana Consorciada contendo o
programa básico de ocupação, o programa de atendimento econômico e social
da população diretamente afetada, sua finalidade, o prévio estudo técnico do
impacto de vizinhança e a contrapartida a ser exigida do proprietário que se
beneficiar da Operação Urbana Consorciada.
In casu, muito embora a Operação Urbana Consorciada …. tenha sido
criada a partir da promulgação da Lei Municipal nº …., com redação alterada
pela Lei Municipal nº …. e, ainda, encontre regulamentação em Decretos
Municipais96, inexiste, contudo, especificação quanto ao plano de operação
urbana consorciada e seus requisitos adjacentes, imprescindíveis ao seu
estabelecimento, conforme discrimina o art. 33, do Estatuto da Cidade, in verbis:
Art. 33 Da lei específica que aprovar a operação urbana consorciada
constará o plano de operação urbana consorciada, contendo, no mínimo:
I – definição da área a ser atingida;
II – programa básico de ocupação da área;
III – programa de atendimento econômico e social para a população
diretamente afetada pela operação;
IV – finalidades da operação;
V – estudo prévio de impacto de vizinhança;
VI – contrapartida a ser exigida dos proprietários, usuários permanentes
e investidores privados em função da utilização dos benefícios previstos
nos incisos I, II e III do § 2º do art. 32 desta Lei; (Redação dada pela Lei nº
12.836, de 2013)

96 Decreto Municipal 59/2011, Decreto Municipal 133/2012, Decreto Municipal 134/2012,
Decreto Municipal 174/2012, Decreto Municipal 657/2012 e Decreto 1/2016.
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VII – forma de controle da operação, obrigatoriamente compartilhado
com representação da sociedade civil.
VIII – natureza dos incentivos a serem concedidos aos proprietários,
usuários permanentes e investidores privados, uma vez atendido o
disposto no inciso III do § 2º do art. 32 desta Lei. (Incluído pela Lei nº
12.836, de 2013)

Em relação aos incisos do artigo supracitado, os quais determinam os
requisitos mínimos para a implementação da operação urbana consorciada,
verifica-se que a Operação Urbana Consorciada …. abrange área líquida de
terreno de pouco mais de 2.000 hectares (aproximadamente 20,82 milhões de
m²) distribuídos nos três Setores da OUC-Linha Verde, sendo 3,95 milhões de
m² no Setor Norte, 6,25 milhões de m² no Setor Central e 10,6 milhões de m²
no Setor Sul. Esta informação pública é disponibilizada pela Prefeitura e atende,
portanto, o inciso I do art. 33. A figura abaixo mostra os 03 Setores e a Área de
Abrangência da OUC-….97:

97 Fonte: IPPUC.
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Quanto ao inciso IV, que trata das finalidades da operação, importa
salientar que estas encontram-se incluídas no Programa de Intervenções, disposto
no art. 3º da Lei …., através do qual pretende-se garantir o pleno desenvolvimento
urbano, assim como preservar a qualidade ambiental da região. Tais intervenções
têm por objetivo “a requalificação urbanística e ambiental, a complementação
do sistema viário e de transportes, priorizando o transporte coletivo, a drenagem,
a oferta de espaços livres de uso público com tratamento paisagístico, ciclovias e
regularização fundiária das áreas de ocupação irregular”. Todavia, vale destacar
que, do ponto de vista da motivação de interesse público e da fiscalização
patrimonial pelo Parquet, tal discriminação é, ainda, excessivamente genérica.
Tão vultosos recursos precisam ser caracterizados em cronograma físicofinanceiro claro, detalhando as obras e intervenções a serem custeadas no bojo
do projeto, vez que, aqui, descabe discricionariedade dos gestores.
No tocante aos demais incisos, os quais abordam o programa básico
de ocupação da área, o programa de atendimento econômico e social para a
população diretamente afetada pela operação, o estudo prévio de impacto de
vizinhança, a forma de controle da operação, não há suficiente previsão na
Lei Municipal …., o que assinala fragilidades e vícios originários na Operação
Urbana Consorciada …..
Salienta-se, de igual modo, que muito além do descumprimento à
disposição positivada no Estatuto da Cidade, a OUC-…. também não observa,
em âmbito municipal, o art. 73 do Plano Diretor de ….. (redação pela Lei nº ….):

Art. 73. A lei específica que aprovar a operação urbana consorciada
deverá conter no mínimo:
I – definição da área de abrangência e do perímetro da área da intervenção;
II - finalidade da operação proposta;
III – programas básicos de ocupação da área e de intervenções previstas;
IV
–
estudo
prévio
de
impacto
de
vizinhança;
V
–
programa
de
atendimento
econômico
e
social
para a população diretamente afetada pela operação;
VI – contrapartida a ser exigida dos proprietários, usuários permanentes
e investidores privados em função da utilização dos benefícios previstos;
VII – forma de controle da operação, obrigatoriamente compartilhado
com representação da sociedade civil;
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No tocante à ausência do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança (EIV),
a Prefeitura de ….. em uma das várias declarações a respeito, principalmente
após a realização das audiências públicas, argumentou que
“o conteúdo mínimo do Estudo de Impacto de Vizinhança foi contemplado
no Estudo de Impacto Ambiental (vide seção “O EIA/RIMA” na página
95 deste Prospecto) e, tendo em vista que não existe a regulamentação
específica que estabeleça um documento isolado denominado Estudo de
Impacto de Vizinhança, a elaboração de instrumento específico para o
EIV é desnecessário e sua confecção geraria custo improfícuo à Operação
Urbana Consorciada ….. O Estudo de Impacto de Vizinhança é parte do
Estudo de Impacto Ambiental.
Nesse mesmo sentido, o artigo 2°, inciso XV, da Resolução CONAMA n°
01/86 estabelece somente o Estudo de Impacto Ambiental e o Relatório
de Impacto Ambiental como instrumentos obrigatórios para projetos
ou planos urbanísticos como a Operação urbana Consorciada …., não
exigindo, assim, instrumento específico denominado Estudo de Impacto
de Vizinhança”.98

Ocorre que, ao par da Resolução do CONAMA nº 01/86, sua
obrigatoriedade decorre da literalidade do art. 36 da Lei 10.257/2001,
não podendo ser substituído pelo EIA RIMA, devido às suas características
particulares e conteúdo diferenciado:

Art. 36. Lei municipal definirá os empreendimentos e atividades privados
ou públicos em área urbana que dependerão de elaboração de estudo
prévio de impacto de vizinhança (EIV) para obter as licenças ou
autorizações de construção, ampliação ou funcionamento a cargo do
Poder Público municipal.
Art. 37. O EIV será executado de forma a contemplar os efeitos positivos
e negativos do empreendimento ou atividade quanto à qualidade de
vida da população residente na área e suas proximidades, incluindo a
análise, no mínimo, das seguintes questões:

98 Prospecto de Registro da Operação Urbana Consorciada Linha Verde, emitido pela Prefeitura
Municipal de Curitiba, em 07 de junho de 2012, página 87.
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I – adensamento populacional;
II – equipamentos urbanos e comunitários;
III – uso e ocupação do solo;
IV – valorização imobiliária;
V – geração de tráfego e demanda por transporte público;
VI – ventilação e iluminação;
VII – paisagem urbana e patrimônio natural e cultural.
Parágrafo único. Dar-se-á publicidade aos documentos integrantes do
EIV, que ficarão disponíveis para consulta, no órgão competente do Poder
Público municipal, por qualquer interessado. grifo nosso

Tanto é assim que o art. 38 deste diploma legal estabelece que “a
elaboração do EIV não substitui a elaboração e a aprovação de estudo prévio de
impacto ambiental (EIA), requeridas nos termos da legislação ambiental”. Isto
é, ambos o Estudo de Impacto Ambiental e o Estudo de Impacto de Vizinhança
muito embora estejam intimamente relacionados, visam avaliar questões
diferentes. Neste sentido, evidencia-se a disposição do art. 80 do Plano Diretor
de …. (2004), cujo teor elenca os elementos mínimos do Estudo de Impacto de
Vizinhança, delimitando que:

Art. 80 O EIV será elaborado de forma a contemplar os efeitos positivos
e negativos do empreendimento ou atividade quanto à qualidade de
vida da população residente na área e suas proximidades, incluindo para
análise, no mínimo, os seguintes itens:
I – descrição detalhada do empreendimento;
II – delimitação das áreas de influência direta e indireta do empreendimento
ou atividade, considerando entre outros aspectos:
a) o adensamento populacional;
b) equipamentos urbanos e comunitários;
c) uso e ocupação do solo;
d) valorização imobiliária;
e) geração de tráfego e demanda por transporte público;
f) ventilação e iluminação;
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g) paisagem urbana e patrimônio natural e cultural.
h) descrição detalhada das condições ambientais
III – identificação dos impactos a serem causados pelo empreendimento
ou atividade, nas fases de planejamento, implantação, operação e
desativação, se for o caso;
IV – medidas de controle ambiental, mitigadoras ou compensatórias
adotadas nas diversas fases, para os impactos citados no inciso anterior,
indicando as responsabilidades pela implantação das mesmas.

Pois bem, considerando-se que os riscos produzidos por qualquer
atividade são complexos, sobretudo em intervenção desta magnitude, o espírito
da lei é, justamente, assegurar que o Projeto de Lei municipal esteja lastreado
em prévio e indispensável EIV, sendo o Plano da OUC confeccionado segundo
os impactos identificados. Ora, como proceder-se a uma modificação que
atravessa mais de 22 bairros da cidade, sem um diagnóstico circunspecto e sem
a avaliação de seus potenciais efeitos negativos para a população?
O reclamo da comunidade do …. que inaugura o procedimento
ministerial, nessa toada, alia-se, ao de muitas outras, em símile situação,
surpreendidas por uma brusca ruptura das normas e do tecido urbano, sem
haverem sido ouvidas ou devidamente consideradas em sua modelagem.
Praticamente, está-se diante de um Plano Diretor paralelo, sem as cautelas de
praxe. Isso porque mesmo o EIA-RIMA apresentado pelo Município foi realizado
após a instituição legal da OUC ….., afrontando, inegavelmente, a disciplina que
rege a matéria, nacional e localmente.
Ou seja, ainda que se entendesse pela interpretação extensiva do EIA,
abrangendo critérios constantes no EIV, não é possível negligenciar a importância
da emissão prévia deste último, mesmo sob a ótica da eficiência e economicidade
administrativas, visto que o custo preventivo é infinitamente menor do que o
custo de qualquer futura remediação ou mitigação de um dano que ocorra ao
longo do curso da operação. Justamente por isso a imprescindibilidade de que o
Estudo de Impacto de Vizinhança seja prévio ao empreendimento, para fins de
que este possa se adequar às condições intrínsecas ao local, internalizando, ab
ovo, os seus impactos negativos.
A seu turno, no que se refere ao programa básico de ocupação da área e
ao programa de atendimento econômico e social para a população diretamente
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afetada pela operação, tem-se que a OUC-….. engloba, segundo estudo
realizado por este CAOP com base em dados oficiais de ….., disponibilizados no
ano de 2016, em contexto totalmente externo à OUC ….. 16 (dezesseis) áreas de
ocupação irregular, contando com mais de 485 (quatrocentos e oitenta e cinco)
lotes (em média, 2 mil pessoas), distribuídas entre sete bairros abarcados pela
operação consorciada.
É cediço na doutrina e na literatura técnica especializada que
a valorização imobiliária e outros fatores ensejados pelas OUCs afetam
sobremaneira os assentamentos irregulares existentes em seu perímetro,
razão pela qual parte dos recursos alavancados com as mesmas devem ser
destinados para fins habitacionais, especialmente de regularização fundiária.
Nem por outro motivo, o Programa de Intervenções anunciado no art. 3o da
Lei Municipal …. estabelecia, conquanto genericamente, este como um dos
objetivos da operação ….. Porém, na medida em que a demanda habitacional
não foi diagnosticada e nem mesmo aparece nos mapas e estudos de impacto
realizados, essas quase duas mil pessoas acham-se não apenas excluídas dos
benefícios da Operação, como mesmo ameaçadas por ela.
Em relação a esta situação, a Lei Municipal nº…. prevê em seus arts.
3º, caput e inciso II do art. 4º o desenvolvimento de programas de atendimento
à população que vive em área de ocupação irregular ou em situação de
vulnerabilidade, ambos intimamente atrelados. Este atendimento econômico
e social da população afetada, caso elaborado pelo Poder Público Municipal,
deveria objetivar a minimização dos impactos sofridos pela população que,
independentemente da vulnerabilidade econômica ou social, tenha sido
afetada por deslocamento involuntário de seu local de moradia ou de exercício
de suas atividades econômicas, em razão das intervenções propostas pelas
OUC. Ocorre que, muito embora esteja dentre os objetivos gerais da referida
Operação Urbana Consorciada, conforme o inciso II do art. 4º, nota-se que o
Poder Municipal ainda não o concretizou de maneira eficaz, permanecendo
desamparada a população situada dentro do perímetro de execução da OUC,
em contínua situação irregular ou de vulnerabilidade.
Importa salientar, nesta toada, o inciso IX do art. 2º, do Estatuto das
Cidades, segundo o qual, dentre os objetivos das políticas urbanas encontrase a necessidade de “justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do
processo de urbanização”. A partir desta dinâmica distributiva, exige-se do
Poder Público a racionalização do uso da infraestrutura urbana, sendo que esta
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condição é acentuada nas Operações Urbanas Consorciadas, visto que se faz
fundamental a potencialização dos investimentos já realizados e a distribuição
das vantagens e prejuízos deles decorrentes, para fins de devolver à coletividade
a valorização mobiliária resultante das intervenções estatais, interpretando o
Estado o papel de “promotor imobiliário”99.
Ocorre que, no que toca à concretização ao Programa de Intervenções
da OUC-….., não se verifica até o momento ações do Município de ….. que
perscrutam contundentemente a igualdade de posição e a justa distribuição dos
benefícios e ônus, no intuito de se concretizar a função social da propriedade e
da cidade do ponto de vista da redistribuição100. Muito pelo contrário, observase que os Decretos Municipais, editados desde a aprovação da Operação Urbana
Consorciada ….., em 2011, são omissos quanto à regulamentação dos programas
supracitados, tanto em relação ao prospecto de ocupação da área quanto
ao atendimento às populações diretamente afetadas pela operação, que se
encontram em ocupações irregulares. Isto é, muito embora caracterize-se como
obra de grande ressonância local, a regularização social e fundiária da OUC-….
permanece intangível, posto que ausente o adequado e prévio diagnóstico dos
potenciais impactos negativos desta intervenção.

Art. 2º A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento
das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as
seguintes diretrizes gerais:
IX – justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de
urbanização;

Neste sentido, pretendendo-se constituir um eixo de integração entre
os municípios da região metropolitana e ….. não se admite que a OUC-….
despreze a justa distribuição de ônus e benefícios, nos termos verificados acima,

99 FIX, Mariana de Azevedo Barreto. Financeirização e transformações recentes no circuito
imobiliário no Brasil. Campinas, 2011. p. 218. Tese (Doutorado, Economia) Universidade Estadual
de Campinas, Instituto de Economia.
100 Franzoni, Julia Ávila. Política urbana na ordem econômica. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2014.
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.
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ao se omitir na concretização dos programas habitacionais e socioambientais
previstos na legislação municipal e nos diplomas nacionais, os quais visam o
zoneamento urbano sustentável. É de suma importância, portanto, que o
interesse coletivo seja, de fato, elevado à categoria prioritária, para fins de
se evitar que a operação urbana consorciada se torne um mero instrumento
atrativo de interesses privados, através do benefício à especulação imobiliária
e à valorização do solo sem, contudo, se preocupar com a implantação de
condições compensatórias àqueles que habitam esta região e que se encontram
em situações irregulares e/ou de vulnerabilidade.
Ademais, quanto ao inciso VII do art. 33 do Estatuto da Cidade, que
prescreve a forma de controle da operação, este deverá ser obrigatoriamente
compartilhado com representação da sociedade civil. No entanto, igualmente,
não se observa esta partilha na instalação do empreendimento da OUC-…..,
pois, muito embora o art. 43, inciso II, do Estatuto da Cidade determine que
para a garantia da gestão democrática da cidade seja necessário a realização de
debates, audiências e consultas públicas, a Operação Urbana Consorciada não
contempla a participação direta da sociedade civil nos dois instrumentos criados
pela Lei Municipal …., quais sejam o Grupo de Gestão (art. 18) e a Comissão
Executiva (art. 19), como se verá a seguir.
Adverte-se, sobre a realização de audiências e debates públicos,
que os mesmos devem perseguir resultados in concreto. Isto é, muito embora
constituam-se instrumentos essenciais ao exercício do direito de cidadania e,
especificamente em relação ao direito urbanístico e as políticas urbanas possuam
representação significativa, seria um desperdício a realização de discussões vazias,
meramente formais, sem que o escopo principal destas seja justamente os seus
efeitos práticos, no intuito de concretizar dos debates realizados. Neste sentido:
“(…) Finalmente, há a questão mais complexa dos efeitos a
serem atribuídos às audiências públicas e às posições nela
produzidas, se vinculantes ou não. Sobre essa questão, embora não haja
ainda conclusão definitiva da doutrina processual administrativista,
deve-se considerar que sem a vinculatividade perderia grande parte
de seu sentido a realização das audiências públicas, que teriam papel
apenas figurativo”.101

101 BUCCI, Maria Paula Dallari. Gestão Democrática da Cidade. In: DALLARI, Adilson Abreu e
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A respeito da constituição do Grupo de Gestão, destaca-se que este é
coordenado pelo ….., sendo que a participação da sociedade civil é sobremaneira
restrita, visto ser composto apenas por membros das Secretarias Municipais e
representantes dos setores empresariais da sociedade, conforme disposição das
alíneas do §1º do art. 18 da Lei …..
E, como muito bem enfatizado pela Associação de Moradores e Amigos
do …. (AMA-JS) nos autos do Procedimento Administrativo, é, no mínimo, dúbia a
afirmação da Prefeitura de Curitiba de que existe efetiva e suficiente participação
popular em virtude da representação do Conselho da Cidade de ….., basicamente
porque além deste órgão colegiado estar intimamente vinculado ao ….., sua
estrutura é compartilhada entre a sociedade civil e o poder público, não possuindo,
portanto, participação direta da população afetada pela operação. Tampouco há
garantia de que o representante do ….. não será novamente oriundo dos mesmos
segmentos já integrados ao Grupo de Gestão.
Outrossim, o art. 19 da Lei da Operação Urbana institui a Comissão
Executiva do Programa de Intervenções, cuja participação é exclusiva das
Secretarias Municipais e também do ….., nos termos das alíneas do parágrafo
único do referido artigo, antevendo-se em tal estrutura a mesma deficiência do
Grupo de Gestão.
A presença do ……., em ambos os instrumentos, remete à análise do
art. 20, cujo conteúdo o estabelece como responsável por formular os projetos
urbanísticos previstos no Programa de Intervenções, especificamente em relação
ao Plano de Prioridades e o Plano de Investimentos, os quais serão remetidos à
Comissão Executiva para aprovação e, após, à deliberação do Grupo de Gestão.
Isto é, em nenhum momento a participação da sociedade civil efetiva, tal como
exigido pela Lei, é contemplada em relação à aprovação e acompanhamento das
Intervenções relativas à OUC-….
Por isso, ambos os artigos desrespeitam o disposto no inciso VI do art.
4º da Lei da Operação Urbana, pois não criam condições para que a população
diretamente afetada participe da transformação urbanística operacionalizada
pelo empreendimento da …….. Ou seja, a operação em si e as intervenções não
reproduzem um processo de escolha transparente e democrático, visto que

FERRAZ, Sérgio. Estatuto da Cidade (Comentários à Lei Federal 10.257/2011). 2ª edição. São
Paulo: Malheiros Editores, 2006, p. 345/348.
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segmentam a participação, restringindo-a a setores interessados, tão somente
nos alcances financeiros.
Art. 4º A Operação Urbana Consorciada …... tem como objetivos gerais:
VI – criar condições para que proprietários, moradores e investidores
participem da transformação urbanística objetivada pela presente
Operação Urbana Consorciada.

Não é admissível, assim, a ausência de participação popular para um
empreendimento do porte da Operação Urbana Consorciada ……., a qual abarca
em seu perímetro definitivo nada menos do que 22 bairros e cerca de 82 mil
habitantes102.
A concretização da gestão democrática in casu é pressuposto fundamental
da OUC, não se concretizando com órgãos de gestão e monitoramento integrados
exclusivamente ou por setores políticos ou por setores empresariais, estes
últimos detentores de interesses afetos ao seu ramo de atividade econômica
que não representam a totalidade do interesse coletivo. Tanto é verdade que
o Estatuto da Cidade, a Constituição do Estado do Paraná e a Lei Municipal da
Operação Urbana Consorciada mencionam expressamente a “participação de
entidades representativas da sociedade civil”103, relacionando-a tanto aos atos
pré-executórios quanto aos executórios da implantação do empreendimento.
Neste sentido, ensina Marcelo Lopes de Souza:
“… sob pena de inconstitucionalidade e ilegalidade da ação
governamental, não há dúvida de que a participação da população e
das associações representativas de vários segmentos da comunidade é
norma geral da qual o administrador municipal não pode se esquivar
na formulação, na execução e no acompanhamento de planos, projetos
e programas de desenvolvimento urbano. Em outros termos, como
concretização do ‘direito à cidade’ e exercício da democracia direta, a
efetiva (nem meramente consultiva, em ‘teatral’) participação popular

102 De acordo com o Censo IBGE 2010.
103 Parágrafo primeiro do art. 32 da Lei 10.527/2001, Art. 1º da Lei Municipal 13.909/2011 e art.
151, II da CE/89.
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no planejamento e na gestão das cidades é um direito inalienável”.104
grifo nosso.

Importa também salientar os ensinamentos da jurista Maria Paula
Dallari Bucci acerca da relação entre a gestão democrática e o Estatuto da
Cidade:
“A noção de gestão democrática, no Capítulo IV do Estatuto da Cidade, é a
chave de abóbada dos novos instrumentos de direito urbanístico ou, mais
precisamente, de política urbana, objeto dos Capítulos II (Dos Instrumentos
da Política Urbana) e III (`Do Plano Diretor’) do Estatuto. (…). Deve-se frisar o
sentido da palavra ‘gestão’, que difere do mero ‘gerenciamento’, na medida
em que a primeira compreende grande amplitude de responsabilidades
de coordenação e planejamento, enquanto a segunda, mais usual na
tradição das cidades brasileiras, diz respeito à simples execução cotidiana
de tarefas e serviços da administração. Assim, a gestão democrática das
cidades implica a participação dos seus cidadãos e habitantes nas funções
de direção, planejamento, controle e avaliação das políticas urbanas.
A realização do processo democrático na gestão das cidades é a razão da
própria existência do Estatuto da Cidade, que resulta, ele próprio, de uma
longa participação popular, iniciada na década de 80, e que teve grande
influência na redação do capítulo da política urbana da Constituição Federal
(arts. 182-183).
A plena realização da gestão democrática é, na verdade, a única garantia
de que os instrumentos de política urbana introduzidos, regulamentados ou
sistematizados pelo Estatuto da Cidade (tais como o direito de preempção,
o direito de construir, as operações consorciadas, etc.) não serão meras
ferramentas a serviço de concepções tecnocráticas, mas, ao contrário,
verdadeiros instrumentos de promoção do direito à cidade para todos, sem
exclusões” 105

Consoante os termos gerais do Estatuto, em especial os incisos II e XIII
do art. 2º, os quais referem-se à gestão democrática, a política urbana tem o
104 SOUZA, Marcelo Lopes de. Mudar a Cidade uma introdução crítica ao planejamento e às
gestões urbanas. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003. p. 33.
105 BUCCI, Maria Paula Dallari. Op. cit., p. 336/337.
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dever de, por meio dos seus agentes públicos incumbidos de efetivá-la, seguir
as diretrizes abaixo:
Art. 2º A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento
das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as
seguintes diretrizes gerais:
II – gestão democrática por meio da participação da população e de
associações representativas dos vários segmentos da comunidade na
formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e
projetos de desenvolvimento urbano;
XIII – audiência do Poder Público municipal e da população interessada
nos processos de implantação de empreendimentos ou atividades com
efeitos potencialmente negativos sobre o meio ambiente natural ou
construído, o conforto ou a segurança da população;

Sobre a gestão democrática nas Operações Urbanas Consorciadas, em
específico, o, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo posicionou-se, em decisão
prolatada nos autos judiciais envolvendo a OUC – Vila Sônia, favoravelmente
à efetiva participação popular nas operações urbanas consorciadas, conforme
excerto abaixo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO CIVIL PÚBLICA Operação Urbana
Consorciada (OUC) - Vila Sônia – Pretensão do Ministério Público em
compelir a Municipalidade a abster-se de toda e qualquer tramitação
administrativa e legislativa, para o fim de garantir a efetiva participação
da população e de associações representativas na execução e
acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento
urbano relacionados à OUC Vila Sônia – Pedido de concessão de medida
liminar para tal fim – Deferimento da liminar pelo douto magistrado
de primeiro grau Insurgência da Municipalidade, por meio de agravo
de instrumento – Existência dos requisitos para a concessão da liminar
Decisão mantida – Recurso desprovido. (TJ-SP – AI: 3063427120118260000
SP 0306342-71.2011.8.26.0000, Relator: Wanderley José Federighi, Data
de Julgamento: 09/05/2012, 12ª Câmara de Direito Público, Data de
Publicação: 16/05/2012).
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Note-se que os vícios decalcados não foram sanados pela Lei …., que
promoveu modificações pontuais na OUC da …., escassamente justificadas
para “atrair novos investimentos”, devido ao baixo interesse do mercado
empreendedor, conforme informações prestadas pelo superintendente técnico da
Secretaria Municipal de Urbanismo, …., à Câmara Municipal de …..106. Outrossim,
as mudanças trazidas pela Lei …. justificam-se basicamente em três eixos, de
acordo com os motivos expostos pelo Prefeito quando do envio do texto legal para
apreciação pela Câmara Municipal de ….107, quais sejam: i) adequação do texto
para melhor aplicação da Lei; ii) inclusão de novos parâmetros visando melhorar a
atratividade da OUC-…. iii) aprimoramento dos dispositivos de gestão da OUC-….
Verifica-se, assim, que as alterações ocorridas possuíam, alegadamente,
o condão principal de manter a credibilidade da operação urbana consorciada
perante os “investidores”, no sentido de melhorar a aplicabilidade e a
rentabilidade/atratividade da comercialização dos certificados de potencial
adicional construtivo, além de incrementar a atratividade da OUC mediante
a valorização imobiliária. Não houve, contudo, disposições no sentido de
suprimir as questões socioambientais e habitacionais anteriormente abordadas,
conforme se verifica da exposição de motivos do Prefeito, abaixo:
Segue à apreciação dessa Casa Legislativa o projeto de lei que “Dispõe
sobre alteração da Lei nº …..., de ….., e dá outras providências”.
A Operação Urbana Consorciada ….. – OUC foi instituída pela Lei nº …..,
de …….. Por este instrumento, possibilita-se, como conceito geral, que
os proprietários de terrenos atingidos pelo perímetro da OUC possam
construir acima dos limites permitidos, mediante aquisição de Certificados
de Potencial Adicional de Construção – CEPACs.
Cada CEPAC representa, em equivalência, uma área adicional de
construção chamada de ACA. Logo, o proprietário do terreno atingido
pela OUC poderá adquirir tantos CEPACs quanto forem necessários para
a materialização do seu empreendimento, conforme sua maior ou menor
necessidade de Área Construída Adicional – ACA.
Os valores arrecadados pela municipalidade com a venda de CEPAC são

106 Disponível em: <http://www.cmc.pr.gov.br/ass_det.php?not=25868#&panel1-1>.
107 Disponível em: <http://www.cmc.pr.gov.br/wspl/relatorios/ProposicaoDetalhesTextoReport.
do?select_action=&pro_id=288135>.
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investidos exclusivamente no perímetro da OUC, visando à melhoria e
transformação urbanística, ambiental e social na área de influência do
programa.
No modelo adotado na OUC, os CEPACs são negociados em Bolsa de
Valores, sujeitos, portanto, a regulamentação instituída pela Comissão de
Valores Mobiliários – CVM.
Após mais de três anos de vigência da lei instituidora da OUC, a
municipalidade verificou a necessidade de realizar estudos técnicos para
revisão das normas que tratam da Operação com o intuito de manter sua
credibilidade, melhorar a aplicabilidade e aumentar a atratividade da OUC

Em síntese, salta aos olhos uma gama de irregularidades presentes,
desde a origem, na OUC ….., as quais recomendam intervenção e fiscalização
por este d. órgão executório na defesa da ordem urbanística (art. 1o, VI da Lei
7347/85), eventualmente em atuação conjunta com as promotorias de justiça
de proteção ao patrimônio público de …... e o técnico subsídio das equipes de
auditoria.

2. ANÁLISE DA FASE EXECUTÓRIA DA OPERAÇÃO URBANA
CONSORCIADA …..
O Estatuto da Cidade prevê instrumentos de política urbana, como
meios de fomento à garantia da função socioambiental da propriedade e da
cidade, dentre eles as operações urbanas consorciadas, conforme exposto
no início desta consulta. As intervenções da operação consorciada, por sua
vez, devem seguir o rito estipulado pelo § 2º do art. 33 da Lei 10.257/2011,
cujo objetivo comum é o alcance das transformações urbanísticas estruturais,
melhorias sociais e a valorização ambiental.
Neste passo, quando se trata da fase executória da OUC, analisa-se o
cumprimento dos termos previstos na Lei ….. (com redação alterada pela Lei
…..), muito embora apenas pelos vícios verificados anteriormente, a aprovação
da Operação Urbana Consorciada ….... já estaria comprometida.
A partir dos itens previamente discutidos, verificam-se os principais
aspectos relacionados à execução, estes abarcados pela Lei Municipal da
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Operação Urbana Consorciada…... e que preponderantemente referem-se à
fiscalização.
Inicialmente, no que toca aos incentivos construtivos, assegurados
por meio dos leilões de CEPACs levados a efeito pelo Poder Público, sobreleva
recordar que tanto o ativo em si (quantidade de metros quadrados disponível
para outorga pela municipalidade) quanto os valores alavancados por este
instrumento de política urbana integram o patrimônio público e se submetem
ao mesmo regime de controle e fiscalização geral do Erário, razão pela qual sua
utilização deve atender ao primado da transparência ativa. Desse modo, por se
constituírem patrimônio público estão sujeitos à fiscalização e auditoria, sendo
este o entendimento assentado, inclusive, pelo Tribunal de Contas do Estado do
Paraná, no bojo do Relatório de Auditoria exarado no Processo nº 22904-7/12,
aprovado na Sessão Ordinária nº 38, do Tribunal Pleno, de 18/10/2012:

5.1. O potencial construtivo especial instituído pela Lei Municipal nº
13.620/2010 e utilizado na engenharia financeira para viabilizar as obras
de adaptação do estádio selecionado para sediar a Copa do Mundo de
2014 constitui um instrumento de política urbana específico, diverso da
transferência de potencial construtivo e da outorga onerosa de construir;
5.2. A contrapartida decorrente da concessão do potencial construtivo aos
proprietários caracteriza receita pública proveniente de uma alienação de
um ativo que integra o patrimônio estatal;
5.3. A vinculação dessas receitas constitui um legítimo fundo financeiro
de destinação (fundo especial), sendo aplicáveis os artigos 71 e 74 da Lei
Federal nº 4.320/64;
5.4. Por ser receita pública, a liberação dos valores ao beneficiário só pode
significar dispêndio de recurso público, de modo que deve ser assegurada
a participação da sociedade no controle sobre a sua aplicação (§3º do
artigo 4º do Estatuto das Cidades)

Do mesmo modo, o texto da Lei ….. vincula a obtenção destes recursos
à aplicação direta no perímetro da OUC, nos termos previstos tanto no Plano
de Investimentos quanto no Plano de Prioridades. Assim, a regularização
fundiária de assentamentos precários deveria adentrar justamente neste ponto,
juntamente a outras ações e programas de habitação de interesse social, visto
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que as intervenções realizadas devem almejar, muito além da mera valorização
imobiliária e qualificação física para tornar o perímetro da OUC atrativo a
investimentos, a solução ou ao menos mitigação das questões socioeconômicas
e da demanda habitacional presentes na região:

No plano do direito à moradia, é importante que a integração
planejamento-orçamento não mais ignore que a maior parte da
população urbana brasileira é pobre, tem baixíssima renda e pouca ou
nenhuma capacidade de investir em um bem extremamente caro como
é uma unidade habitacional construída em terreno urbanizado. Daí por
que moradia não pode ser tratada exclusivamente como uma mercadoria.
Quando não há planejamento, ou quando esse planejamento excluir essa
significativa parcela da população, ela terá que resolver por si só sua
necessidade de moradia, produzindo habitações de forma autoconstruída
nos espaços que sobram da cidade, ou seja, nos espaços não ocupados
pelos mercados formais, como as beiras de córregos, as encostas, as
áreas de preservação ambiental ou de risco ou insalubres, com resultados
socioambientais desastrosos.108

Esta situação é agravada pelo fato de o zoneamento da OUC, a despeito
da presença de diversos assentamentos precários/irregulares, conforme
decalcado, não as ter reconhecido (nem mesmo nas alterações realizadas no
ano passado) pela via das Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), previstas
no Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001), nem procedido à demarcação de
qualquer Setor Especial de Habitação de Interesse Social de Regularização
Fundiária (SEHIS), nos termos do art. 82 do Plano Direito do Município de …..
(com redação pela Lei …...), in verbis:

Art. 82 A SEHIS classifica-se em:
I – SEHIS de Regularização Fundiária, a ser demarcada em área ocupada
por assentamentos irregulares passíveis de consolidação com o objetivo
de implantação de regularização fundiária de interesse social;

108 JÚNIOR, Odoné Serrano. O Direito Humano Fundamental à Moradia Digna – Exegibilidade,
Universalização e Políticas Públicas para o Desenvolvimento. Curitiba: Juruá, 2012, p. 118.
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Este setor, por sua vez, constitui-se instrumento público de zoneamento
e de priorização de políticas. No caso do município de ….., já a Lei …..109
caracterizava, no art. 29, o SEHIS como “áreas onde há interesse público em
ordenar a ocupação por meio de urbanização e regularização fundiária, em
implantar ou complementar programas habitacionais de interesse social, e que
se sujeitam a critérios especiais de parcelamento, uso e ocupação do solo”.
Neste sentido, faz-se mister que a municipalidade concilie os impactos que
ela mesma produziu ou estimulou, na constituição de uma operação dessa
envergadura, com a proteção e promoção dos direitos sociais e fundamentais
da população residente, in casu, o direito à moradia.
De outro giro, em relação à fase executória da intervenção, constatouse a disponibilização de Relatórios da Operação Urbana Consorciada …...110,
em periodicidade trimestral, nos quais constam informações relativas ao
andamento das intervenções, a situação atualizada das áreas em que os
CEPACs ainda podem ser utilizados, o prazo estimado para o término da obra,
a arrecadação obtida e as despesas realizadas, a discriminação da quantidade
de CEPACs distribuídos e o relatório da fiscalização da aplicação dos recursos.
Tais Relatórios, por sua vez, coadunam-se com o dispositivo do art. 3º da
Lei Municipal ……., que prevê as diretrizes do Programa de Intervenções, o
qual encarrega o Poder Público da realização de intervenções e obras, estas
elencadas nos incisos do referido artigo.

Art. 3º O Programa de Intervenções, garantindo o pleno desenvolvimento
urbano e preservando a qualidade ambiental da região, tem por objetivo
a requalificação urbanística e ambiental, a complementação do sistema
viário e de transportes, priorizando o transporte coletivo, a drenagem,
a oferta de espaços livres de uso público com tratamento paisagístico,
ciclovias e regularização fundiária das áreas de ocupação irregular. As
obras e intervenções a serem realizadas são as seguintes:
I – desapropriações para a realização das obras necessárias à
implementação da Operação Urbana Consorciada aprovada nesta lei.

109 Disciplina sobre o Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo no Município de Curitiba e dá outras
providências.
110 Disponíveis em: <http://www.ippuc.org.br/ouc02.htm>.
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II – conclusão e adequação da …..:
a) conclusão da ….. em toda a sua extensão, com os complementos viários
necessários;
b) implantação de transposições ao longo da …..;
c) implantação de conexões às ruas transversais de acesso à …...;
d) implantação de complexo viário, com pontes, interligando a ….. com as
vias marginais do …..;
e) implantação das vias locais margeando a …..
III – relocação de moradias em áreas de risco, de preservação ambiental e
em situação de vulnerabilidade;
IV – implantação de áreas verdes e de espaços públicos compatíveis
com a dinâmica de desenvolvimento da região, dimensionados de forma
a possibilitar a criação de áreas de lazer e de circulação segura para
pedestres;
V – criação de condições ambientais diferenciadas nos espaços públicos,
mediante a arborização, implantação de mobiliário urbano e comunicação
visual;
VI – reurbanização de vias existentes, implantação de novas vias e trechos
de ciclovia, considerando pavimentação, drenagem, sinalização viária,
iluminação pública, paisagismo, arborização de calçadas e construção de
canteiros;
VII – recuperação, ampliação e implantação de novas redes de coleta e
destinação final de esgotamento sanitário e drenagem de águas pluviais;
VIII – construção de edificações destinadas a equipamentos públicos para
atendimento da população e à administração municipal;
IX – implantação de mobiliário urbano, tais como abrigos para pontos
de ônibus, lixeiras, totens informativos, painéis informativos, cabines de
acesso à internet, bancos de praças, bicicletário;
X – implantação de outras obras e ações necessárias para a consecução
dos objetivos desta Operação Urbana Consorciada.
Parágrafo Único. Os investimentos necessários para implantação
do Programa de Intervenções, inclusive para o pagamento das
desapropriações e das obras necessárias, serão oriundos de recursos
auferidos pela Operação Urbana Consorciada ….., nos termos desta Lei,
bem como de verbas orçamentárias e financiamentos.
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Entretanto, em virtude de a OUC encontrar-se na fase inicial das
intervenções, são poucos os Relatórios que comportam informações relevantes
a esta consulta, principalmente no que toca à obtenção e dispêndio dos recursos
relativos à Operação Urbana Consorciada e à aplicação destes para concretização
das diretrizes estabelecidas para a OUC.
Expostas estas primícias, em relação ao instituto jurídico das
desapropriações, disposto no inciso I do art. 3º e nos arts. 15, 16 e 17 da Lei
Municipal que aprovou a OUC nota-se que estas, conforme as informações
prestadas, tiveram início no 1º Trimestre de 2015 e estão intimamente conectadas
à tomada pelo Poder Público de áreas ocupadas, mediante o pagamento de
indenização, para a construção de edificações destinadas a equipamentos
públicos para atendimento da população e à administração municipal, assim
como vinculadas à implantação de mobiliário urbano, tais como abrigos para
pontos de ônibus, lixeiras, totens informativos, painéis informativos, cabines de
acesso à internet, bancos de praças, bicicletário, etc.
Estas desapropriações, por sua vez, deveriam coadunar-se com os
incisos II e III do art. 3º, os quais preveem a instituição de políticas urbanísticas
no intuito de adequar o empreendimento à relocação de moradias em áreas
de risco e em situação de vulnerabilidade e de preservação ambiental, bem
como à implantação de espaços públicos compatíveis com a dinâmica de
desenvolvimento da região, dimensionados de forma a possibilitar a criação de
áreas de lazer e de circulação segura para pedestres.
Isto é, muito além da construção de equipamentos públicos
urbanos e melhorias na infraestrutura da operação urbana consorciada, as
desocupações das unidades familiares que habitam esta região demandam,
de maneira imperativa, do Poder Público ações efetivas que visem a mitigação
dos efeitos causados por estas intervenções e obras. Esta atuação estatal, por
seu turno, está expressa no texto legal da Lei Municipal que aprovou a OUC,
conforme o artigo suprarrelacionado.
Por sua vez, os incisos IV e V tratam das questões ambientais,
remetendo à implantação de áreas verdes e de espaços públicos compatíveis
com a dinâmica de desenvolvimento da região, além da criação de condições
diferenciadas nestas áreas, mediante arborização, implantação de mobiliário
urbano e comunicação visual.
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Do mesmo modo, os incisos I e VI determinam que a Operação Urbana
Consorciada deverá abranger a reurbanização de vias existentes, implantação
de novas vias e trechos de ciclovia, considerando pavimentação, drenagem,
sinalização viária, iluminação pública, paisagismo, arborização de calçadas e
construção de canteiros. O empreendimento, por estar numa fase inicial em
relação às Intervenções previstas, ainda não possui relatórios de andamento
que abrangem estes dois incisos mencionados acima. Entretanto, mister se
faz novamente o reconhecimento de que a ausência do EIV previamente à
execução do projeto interfere essencialmente na concretização dos objetivos
propostos pela Lei, incluindo estes também.
Neste tortuoso caminho, ressalta-se também a forma de arrecadação
de recursos pelo Poder Público no âmbito das operações urbanas consorciadas,
que ocorre precipuamente através de investimentos privados, com a
comercialização de certificados de potencial adicional construtivo (CEPACs), os
quais constituem patrimônio público concedido onerosamente ao particular.
Após a comercialização, seja no mercado de balcão, seja no mercado secundário
os recursos financeiros obtidos pela venda dos CEPACs são direcionados a uma
conta vinculada à Operação Urbana, devendo ser utilizados exclusivamente
nesta, para realização das intervenções previstas em Lei. Servem, portanto,
como instrumento de arrecadação voluntária dos municípios, para financiar
intervenções específicas no âmbito da OUC, e estão sujeitos, portanto, à
fiscalização continuada, inclusive pelo Ministério Público.
Em relação à receita auferida pela OUC, constata-se do último relatório
disponibilizado – qual seja o referente ao 1º trimestre de 2016 – que até 31
de março de 2016, obteve-se com a comercialização de certificados e aplicação
financeira do saldo anterior a importância total de R$ 36.250.408,50 (trinta e
seis milhões, duzentos e cinquenta mil, quatrocentos e oito reais e cinquenta
centavos), sendo que deste montante, R$ 2.308.010,51 (dois milhões,
trezentos e oito mil, dez reais e cinquenta e um centavos) foram utilizados para
pagamentos das indenizações relativas às desapropriações dos imóveis, registro
de negociação da 2ª distribuição pública de CEPAC junto à Comissão de Valores
Mobiliários, taxas de fiscalização e obras gerais da OUC.
Isto é, o remanescente corresponde ao quantum de R$ 33.942.397,54
(trinta e três milhões, novecentos e quarenta e dois mil, trezentos e noventa e sete
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e cinquenta e quatro centavos), conforme balancete acostado abaixo111, encontrase ainda à disposição dos órgãos gestores da operação urbana consorciada para
investimentos direcionados à efetivação do Programa de Intervenções, nos termos
da Lei Municipal ….. (com redação alterada pela Lei …..):

Neste sentido, destaca-se que a Caixa Econômica Federal, na função
de agente fiscalizador, é responsável pelo acompanhamento das intervenções
previstas em Lei e demais necessárias à execução da OUC, para fins de assegurar
a suficiência e veracidade das informações prestadas periodicamente pela
Prefeitura. Igualmente, a CEF é incumbida da elaboração de relatórios de
fiscalização relativa ao emprego dos recursos obtidos através da emissão pública
dos certificados de potencial adicional construtivo, os quais devem ser aplicados
dentro do perímetro da OUC, exclusivamente. Ressalta-se, entretanto, que a
fiscalização realizada pela CEF é adstrita às questões econômicas da operação
sem, entretanto, atuar como fiscalizador do cumprimento das diretrizes de
cunho socioambiental e urbanístico, previstas em Lei, as quais encontram-se
sob a supervisão dos órgãos gestores, que, por sua vez, carecem de participação
popular efetiva, conforme verificado anteriormente.
De início, a respeito das reuniões destes órgãos gestores – de cunho
executivo e consultivo –, de acordo com os relatórios disponibilizados, verificase em especial no correspondente ao 4º trimestre do ano de 2015, que em …..

111 Balancete retirado do Relatório do 1º Trimestre de 2016 referente à OUC-LV, disponível em: <http://
www.ippuc.org.br/arquivos/OUC/Relatorios/2016/RelatC3%B3rio_1%C2%BA_Trimestre_2016.pdf>.
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foi realizada a Reunião da Comissão Executiva do Programa de Intervenções
da OUC, na qual foi abordado: i) a ratificação dos Planos de Prioridades e
Investimentos relativos às Intervenções a serem realizadas; ii) apresentação das
alterações propostas e constantes no Projeto de Lei em tramitação na Câmara
Municipal de ….. – posteriormente sancionada por meio da Lei 14.773/2015;
iii) contratação do agente fiscalizador, qual seja, a Caixa Econômica Federal,
nos termos expostos nos parágrafos anteriores; iv) atualização do Estudo de
Viabilidade da OUC, com a corroboração dos valores apresentados neste.
Igualmente, constatou-se a ocorrência da Reunião Ordinária do Grupo
de Gestão da OUC, realizada em ….., versando sobre: i) a prestação de contas
da OUC, incluindo nela o balancete financeiro, o estoque dos CEPACs e da Área
Construída Adicional (ACA), o andamento das intervenções e o pagamento das
desapropriações; ii) informes relativos ao Projeto de Lei que, à época, estava
em tramitação na Câmara Municipal de Curitiba, bem como informações gerais
sobre a OUC; iv) informações relativas à 2ª Distribuição Pública de CEPACs e
atualização do Prospecto.
No que toca à imperiosidade da participação popular em um
empreendimento desta complexidade, ressalta-se o número ínfimo de audiências
públicas, todas após a aprovação da Lei da OUC: a primeira realizada em …..112,
para exposição do conteúdo do EIA/RIMA, e a segunda realizada em …..113, para
debate das mudanças propostas na Lei Municipal ….1. Entretanto, muito embora
o Município de ….. Faça alusão à ocorrência das audiências públicas, o fato é
que não se verifica no sítio eletrônico da OUC nem mesmo a disponibilização
das atas das reuniões, bem como o Edital de Convocação referente à segunda
audiência. Nesse sentido, igualmente, tem esteio o reclamo da associação de
moradores representante, na medida em que a própria comunidade não foi,
de maneira geral, consultada ou informada sobre o teor das transformações
urbanísticas em curso.
Em síntese, são várias as irregularidades que permeiam a Operação
Urbana Consorciada ….., uma vez que desde a sua aprovação constatam-se vícios,
os quais não foram sanados até o momento do início das intervenções públicas.

112 Edital de Convocação nº 002/2012. Disponível em: <http://multimidia.curitiba.pr.gov.
br/2012/00113837.pdf>
113 Informação obtida no link: <http://www.cmc.pr.gov.br/ass_det.php?not=25738#&panel1-1>
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3. Conclusões e orientações à Promotoria de Justiça consulente
Do todo exposto, conclui e recomenda este Centro de Apoio Operacional:
a) existe uma gama de vícios de origem na Operação Urbana Consorciada
da ….., aprovada inicialmente pela Lei Municipal ….. e alterada pela Lei Municipal
…..., entre os quais se sobrelevam a ausência de Estudo Prévio de Impacto de
Vizinhança e do Programa de Atendimento Econômico e Social para a População
Diretamente Afetada pela Operação, requisitos expressamente exigidos pelo
art. 33 do Estatuto da Cidade (10.257/2001);
b) parte significativa dos reclamos ventilados pela Associação de
Moradores do ….. no procedimento administrativo em epígrafe se justifica em face,
precisamente, das deficiências supraenunciadas, as quais pecaram ao não avaliar
integralmente os impactos urbanísticos (e não apenas no meio ambiente natural)
das intervenções, além da precária participação popular e publicidade, ab ovo;
c) nada obstante, o maior ônus desses impactos recai, seguramente,
sobre a população social e economicamente mais vulnerável, isto é, as inúmeras
comunidades de assentamentos irregulares de baixa renda inseridas no
perímetro da OUC ….., as quais sofrem com a valorização imobiliária e com o
processo de gentrificação (expulsão indireta) que acirra os conflitos fundiários e
ameaça o direito à moradia digna;
d) em respeito ao princípio da justa distribuição dos ônus e benefícios do
processo de urbanização (art. 2o, IX da Lei 10.257/2001), imprescindível que as
ações e programas decorrentes da Operação Urbana em comento contemplem
a demanda habitacional local, sobretudo pela via da delimitação de Setores
Especiais de Habitação de Interesse Social (nos moldes do art. 82, I do Plano
Diretor de …. – Lei …..) para fins de regularização fundiária e de programação
de investimentos para sua efetivação, dentro o montante arrecadado com os
leilões de CEPACs (certificados de potencial construtivo);
e) sendo o potencial construtivo um recurso notoriamente público,
sua alienação, bem como o emprego dos recursos dela resultantes (que apenas
podem ser utilizados dentro do perímetro da Operação e nas estritas finalidades
consignadas nos Programas e Planos de Obras) estão sujeitos à fiscalização do
Ministério Público, sugerindo-se que atuação conjunta com as Promotorias
de Justiça de Proteção do Patrimônio Público e da Ordem Tributária para
acompanhamento do caso, com eventual auditoria própria;
d) diante dos fatos consumados, a única maneira de sanar, parcialmente
ao menos, as irregularidades da OUC …., é a sua complementação por meio
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da elaboração de Estudo de Impacto de Vizinhança aprofundado, atendendo
ao mínimo conteúdo do art. 37 da Lei 10.257/2001, com medidas específicas
mitigadoras e compensatórias traduzidas em Programa de Atendimento Social e
Econômico dos Atingidos, sem prejuízo da responsabilização dos proponentes e
gestores originais pela hipótese de improbidade administrativa do art. 11, II da
Lei 8.429/1992;
f) afigura-se extremamente limitada a participação da sociedade
na coordenação e controle da OUC ….., não estando assegurada, em suas
instâncias de execução ou representação, a participação de todos os segmentos
relevantes, em paralelo com o Conselho da Cidade de ….., por exemplo. Nesse
sentido, imperativa atuação do órgão consulente a fim de ampliar este escopo,
bem como de garantir a observância da gestão democrática da cidade por meio
dos demais instrumentos existentes (destacadamente audiências e consultas
públicas com proprietários e moradores e a publicidade de todos os atos –
inclusive as atas das reuniões dos grupos e comissões);
g) em não sendo viável reverter a Operação como um todo (conquanto
os prejuízos à ordem urbanística, ao meio ambiente e ao patrimônio social já
sejam, em si mesmos, merecedores de reparação via dano moral coletivo),
sugere-se, ad cautelam, a não assunção de novas despesas (mantendo-se tão
somente as obras já iniciadas) e a suspensão de novos leilões públicos de CEPAC,
até a plena regularização da OUC.

É a consulta.

Curitiba, 27 de julho de 2016.

ALBERTO VELLOZO MACHADO
Procurador de Justiça
Coordenador do CAOPJ-MAHU
THIAGO DE AZEVEDO PINHEIRO HOSHINO
Assessor Jurídico
LAURA ESMANHOTO BERTOL
Arquiteta Urbanista
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CONSULTA Nº 130/2016
EMENTA: GESTÃO DEMOCRÁTICA DA CIDADE. PRINCÍPIOS E
DIRETRIZES DA CONSTITUIÇÃO DE 1988, DA CONSTITUIÇÃO DO
PARANÁ DE 1989 E DO ESTATUTO DA CIDADE (LEI 10.257/2001).
CONSELHOS DE POLÍTICA URBANA. ÓRGÃOS CENTRAIS
PARA A PARTICIPAÇÃO POPULAR. FUNÇÕES E COMPOSIÇÃO.
DESENHO NACIONAL AOS MOLDES DO DECRETO FEDERAL
5790/2006. AMPLITUDE DO CONCEITO DE ‘SOCIEDADE CIVIL’
QUE DEMANDA REPRESENTATIVIDADE POR SEGMENTO
SOCIAL, COM ESPAÇO DE DISPUTA E DELIBERAÇÃO INTERNA
DE CADA CATEGORIA. GARANTIA DE PLURALIDADE DE VISÕES
E GRUPOS DE INTERESSES. INVIABILIDADE DE ASSENTOS
‘CATIVOS’ DE INSTITUIÇÕES. QUEBRA DA ISONOMIA.
SOBREPOSIÇÃO DE COLEGIADOS QUE AFETA A SEGURANÇA
JURÍDICA E A EFICIÊNCIA DA GESTÃO DE POLÍTICAS, GERANDO
CONFLITO DE COMPETÊNCIAS. RECOMENDÁVEL UNIFICAÇÃO
DOS ÓRGÃOS COM INCLUSÃO DOS SETORES POPULARES
E SOCIAIS, REPRESENTAÇÕES DOS TRABALHADORES E
ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS. PREFERÊNCIA À
PROPORCIONALIDADE ESTADUAL E NACIONAL.

		 Trata-se de Notícia de Fato MPPR nº ..., referente à representação
encaminhada pelo CONCIDADES e outros, em que se alega estar o Conselho
Municipal da Cidade de ... usurpando atribuições do CONCIDADE ... estabelecidas
em Lei, posto que, de acordo com a representação, não competiria ao CMC
opinar, emitir pareceres ou deliberar sobre matérias de direito urbanístico.
		 Cronologicamente, em 2008 foi criado o Conselho Municipal da
Cidade de ..., em seu Plano Diretor Participativo (Lei nº ….). Um ano após, na
1ª Conferência Municipal de Planejamento Urbano, foram eleitos os primeiros
membros do Conselho, representantes da população. Entretanto, neste mesmo
ano, o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de ... (...) recebeu ofício
do Conselho Nacional das Cidades (CONCIDADES Nacional), o qual solicitava
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esclarecimentos, uma vez que o CMC existente não atendia à proporcionalidade
e ao rol de seguimentos determinados pelas diretrizes estaduais e federais, o
que, ao que se afirmava, implicaria em suspensão dos recursos para o Município,
caso não fosse instituído órgão colegiado aos moldes do Estatuto da Cidade (Lei
nº 10.257/2001) e do Decreto nº …..
		 Outrossim, na 1a Conferência Municipal de Planejamento Urbano terse-ia deliberado pela criação de outro conselho, mais afeito à moldura federal,
do que resultou o Decreto Municipal nº ….., instituidor do CONCIDADE ..., com
atribuições similares ao CMC. Empós, o Decreto ….. nomeou novos membros
para o CONCIDADE, gerando conflito que permaneceu nas conferências
seguintes (fls. 16-20).
		 Diante deste impasse, o Prefeito de ... enviou Projeto de Lei para a
alteração dos dispositivos que disciplinam o Conselho Municipal da Cidade
objetivando unificar os conselhos existentes, assim como regularizar e ampliar
sua composição. A referida proposição, todavia, ainda se acha em trâmite na
Câmara Municipal de ..., pendendo emendas, inclusive. Na Orientação ….,
ademais, a Procuradoria-Geral do Município defendeu que a sobredita alteração
se fizesse no bojo do Plano Diretor:

A aprovação da Lei ….com a redação dos arts. 61 e ss. em dissonância
com os critérios erigidos pela estrutura federal e estadual do Concidades,
com todo o respeito, é falha técnica grave, que realmente não deveria
ocorrer, mormente quando considerado o tempo despendido na minuta
do projeto de lei que proveio do Executivo. (…) Efetivamente com relação
à dúvida apresentada, parece-nos que não haveria outra solução senão
a apresentação de novo projeto de lei, alterando-se a redação dos arts.
60 a 68, no que for necessário, para amoldar-se o Conselho Municipal da
Cidade (ou, se for o caso, alterando-se o seu nome para Concidades-...)
àquilo que se qualifica como exigências técnicas impostas pela estrutura
hierárquica do Concidades Federal e/ou Estadual. (fl. 35)

Por fim, o Ministério das Cidades se manifestou por meio da Nota
Técnica 10/2016-SNAPU/MCIDADES, ponderando não haver previsão de sanção
financeira (suspensão de repasses e transferência federais) ante a irregularidade/
duplicidade de conselhos locais.
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Diante desses fatos, a ...ª Promotoria de Justiça da Comarca de
... encaminhou consulta com os documentos relativos ao procedimento
administrativo em epígrafe para análise e sugestões pertinentes à denúncia de
supostas irregularidades no funcionamento do Conselho Municipal de ..., abaixo
lançadas.
É o relato.

1. Gestão democrática e participação popular como pilares da
política urbana
		No que toca à gestão democrática dentro do contexto da política
urbana, corolário do ideal de soberania popular (art. 1o, inciso I da Constituição
de 1988), sua importância pode ser aferida, inicialmente, pela diretriz insculpida
no art. 2º, inciso II, do Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001), que determina
a participação da população e de associações representativas dos vários
segmentos da comunidade na formulação, execução e acompanhamento de
planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano.
		 Ademais, o art. 43 deste diploma legal prevê quais são os instrumentos
garantidores da concretização de tal diretriz, tais como a existência de órgãos
colegiados, debates, audiências, consultas públicas, conferências sobre assuntos
de interesse urbano e a própria iniciativa popular de projeto de lei e programas
de desenvolvimento urbano:

Art. 43. Para garantir a gestão democrática da cidade, deverão ser
utilizados, entre outros, os seguintes instrumentos:
I – órgãos colegiados de política urbana, nos níveis nacional, estadual e
municipal;
II – debates, audiências e consultas públicas;
III – conferências sobre assuntos de interesse urbano, nos níveis nacional,
estadual e municipal;
IV – iniciativa popular de projeto de lei e de planos, programas e projetos
de desenvolvimento urbano;
Art. 44. No âmbito municipal, a gestão orçamentária participativa de
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que trata a alínea f do inciso III do art. 4odesta Lei incluirá a realização
de debates, audiências e consultas públicas sobre as propostas do plano
plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e do orçamento anual, como
condição obrigatória para sua aprovação pela Câmara Municipal.

No mesmo diapasão, a Constituição do Estado do Paraná, no artigo 151,
inciso II, prevê a “cooperação das associações representativas no planejamento
urbano municipal”, robustecendo o conceito emanado da Magna Carta e da lei
federal.
As raízes democráticas desta espécie de conselho, por sua vez, são
caracterizadas principalmente pelo fato de que, conforme bem delineado por
Maria Paula Dallari Bucci, “é fundamental que a Prefeitura envolva ativamente
os diferentes setores da sociedade nos debates dos instrumentos e do plano
diretor”114, ampliando o escopo da política urbana.
		 Outrossim, a existência de conselhos municipais materializa o conceito
de gestão democrática, uma vez que possuem o condão, a partir dos marcos
de democracia deliberativa, de conduzir as várias nuances da política urbana,
conciliando, quanto possível, os interesse na produção e nos usos da cidade. E,
muito embora a situação jurídica dos conselhos seja de difícil definição, posto
que se tratam de organismos “híbridos”115, em certo sentido, o fato é que os
mesmos são de essencial importância na nova ordem urbanística inaugurada
com a Constituição de 1988:

Os conselhos gestores de políticas públicas constituem uma das principais
experiências de democracia participativa no Brasil contemporâneo.
Presentes na maioria dos municípios brasileiros, articulados desde o nível
federal, cobrindo uma ampla gama de temas como saúde, educação,
moradia, meio ambiente, transporte, cultura, dentre outros, representam
uma conquista inegável do ponto de vista da construção de uma
114 BUCCI, Maria Paula Dallari. Gestão Democrática da Cidade. In: DALLARI, Adilson Abreu e
FERRAZ, Sérgio. Estatuto da Cidade (Comentários à Lei Federal 10.257/2001). 4ª edição, atualizada
de acordo com as Leis 11.673/2008, 11.977/2009, 12.608/2012 e 12.836/2013. São Paulo: Editora
SBDP, 2002, p. 349.
115 Ibidem, p. 351.
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institucionalidade democrática entre nós. Sua novidade histórica consiste
em apostar na intensificação e na institucionalização do diálogo entre
governo e sociedade – em canais públicos e plurais – como condição para
uma alocação mais justa e eficiente dos recursos públicos.116

		 Destarte, é possível observar precedentes que destacam a aplicabilidade
da gestão democrática, caracterizando-a como princípio fundamental a ser
observado pelo Poder Público quando da formulação e execução de políticas
públicas.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE NUNCIAÇÃO DE
OBRA NOVA. DECISÃO AGRAVADA QUE DEIXOU DE CONCEDER O PEDIDO
LIMINAR PARA EMBARGO DA OBRA. MODIFICAÇÃO DO ZONEAMENTO
MUNICIPAL PELA LEI N.º 2.070/2011. ALTERAÇÃO QUE CONSTOU APENAS
NO MAPA ENCAMINHADO À CÂMARA DE VEREADORES EM CONJUNTO
COM O PROJETO DE LEI SEM TER SIDO SUBMETIDA À DISCUSSÃO
PÚBLICA, HIPÓTESE DE FAVORECIMENTO DE EMPRESA DO RAMO DA
CONSTRUÇÃO CIVIL NÃO AFASTADA. IMPERIOSIDADE DA APLICAÇÃO
DA GESTÃO DEMOCRÁTICA DA CIDADE, PREVISTA NO ART. 43 DA LEI
N.º 10.257/2001 (ESTATUTO DA CIDADE). AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIAS
PÚBLICAS COMPROMETENDO A REALIZAÇÃO DO DIREITO À CIDADE E
GARANTIA DA PARTICIPAÇÃO POPULAR NAS DECISÕES URBANÍSTICAS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (por maioria)
(TJPR. AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1059705-2. 4a CAMARA CÍVEL. Rel.
Originário: Des. GUIDO DÖBELI. Rela. Designada: Desa. Maria Aparecida
Blanco de Lima. Julgamento: 20 DE MAIO DE 2014).
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR DE MURO EM
LOGRADOURO. BLOQUEIO DA VIA PÚBLICA, IMPEDINDO O TRÁFEGO
DE PESSOAS E AUTOMÓVEIS. RESOLUÇÃO EDITADA PELA SECRETARIA
MUNICIPAL DE URBANISMO (Nº 1.063/2012) POSTERIORMENTE À
PROPOSITURA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA, ALTERANDO O ALINHAMENTO
PROJETADO, APENAS PARA AS RUAS REFERIDAS NESTA DEMANDA.
(...) MANIFESTA IRREGULARIDADE NA CONDUTA DO PODER PÚBLICO

116 TATAGIBA, Luciana. Conselhos Gestores de políticas públicas e democracia participativa:
aprofundando o debate. Rev. Sociol. Polít., Curitiba, 25, p. 209-213, nov. 2005, p. 209.
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MUNICIPAL. BENS DE USO PÚBLICO QUE SE DESTINAM AO USO COMUM
DO POVO. INTELIGÊNCIA DO ART. 66, DO CÓDIGO CIVIL/1916 E ART. 99,
DO NOVO DIGESTO. BEM PÚBLICO DESTINADO AO USO COLETIVO, NÃO
PODENDO SER OBJETO DE APROPRIAÇÃO POR DETERMINADA PARCELA
DA POPULAÇÃO EM DETRIMENTO DOS DEMAIS. ORDENAMENTO
URBANÍSTICO MUNICIPAL SUBMETIDO A RESERVA LEGAL. ART. 40, DO
ESTATUTO DA CIDADE (LEI Nº 10.257/01). PORTARIA Nº 1.063/12, INÁBIL
À CRIAÇÃO DE OBRIGAÇÃO QUE IMPONHA CONSTRANGIMENTO AO
DIREITO DE IR E VIR DOS MORADORES DA REGIÃO. ATO INFRALEGAL
MUNICIPAL QUE NÃO ATENDE AO INTERESSE PÚBLICO, MAS A UM
NÚMERO LIMITADO DE PARTICULARES. EXISTÊNCIA DE OUTRAS VIAS DE
ACESSO INSUFICIENTES A AFASTAR A ILEGALIDADE DA EDIFICAÇÃO EM
LOGRADOURO PÚBLICO IMPEDITIVA AO DIREITO DE PASSAGEM DOS
MORADORES. POLÍTICA URBANA QUE, SEGUNDO A LC Nº 111/2011,
DEVERÁ SER IMPLEMENTADA COM BASE NA FUNÇÃO SOCIAL DA CIDADE
E DA PROPRIEDADE URBANA, PROMOVIDA APÓS EFETIVA E CONTÍNUA
PARTICIPAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA DA
CIDADE, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS
CIDADÃOS LOCAIS. DANOS MORAIS COLETIVOS INOCORRENTES. FATO
TRANSGRESSOR QUE, INOBSTANTE SUA GRAVIDADE, NÃO EXTRAPOLOU
OS LIMITES DA TOLERABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSOS DESPROVIDOS.
(TJ-RJ – APL: 01612736320128190001 RIO DE JANEIRO CENTRAL DE
ASSESSORAMENTO FAZENDÁRIO, Relator: MAURO DICKSTEIN, Data
de Julgamento: 17/11/2015, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de
Publicação: 27/11/2015)
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO CIVIL PÚBLICA Operação Urbana
Consorciada (OUC) - Vila Sônia – Pretensão do Ministério Público em
compelir a Municipalidade a abster-se de toda e qualquer tramitação
administrativa e legislativa, para o fim de garantir a efetiva participação
da população e de associações representativas na execução e
acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento
urbano relacionados à OUC Vila Sônia – Pedido de concessão de medida
liminar para tal fim – Deferimento da liminar pelo douto magistrado
de primeiro grau Insurgência da Municipalidade, por meio de agravo
de instrumento - Existência dos requisitos para a concessão da liminar
Decisão mantida – Recurso desprovido.
(TJSP. Agravo de Instrumento n. 0306342-71.2011.8.26.0000. 12a Câmara
de Direito Público. Rel.: Des. Wanderley José Federighi.Julgamento:
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09/05/2012)
ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANO DIRETOR DE
FLORIANÓPOLIS/SC. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. LEGITIMIDADE
ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
FEDERAL. DEMAIS PRELIMINARES AFASTADAS. NEGATIVA DE VIGÊNCIA,
PELO EXECUTIVO MUNICIPAL, À LEI 10.257/01 (ESTATUTO DAS CIDADES)
E À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONTROLE DE LEGALIDADE EXERCIDO
PELO JUDICIÁRIO. PARTICIPAÇÃO INFORMADA COMO CONDIÇÃO PARA
A LEGALIDADE. RESPONSABILIZAÇÃO DO MUNICÍPIO. REFORMA DA
SENTENÇA NO QUE TOCA À CONDENAÇÃO DA UNIÃO.
1. A ação civil pública foi ajuizada pelo Ministério Público Federal contra
o Município de Florianópolis e a União, visando à condenação dos
demandados à obrigação de fazer consistente na adoção de medidas
administrativas para concretizar a obediência às regras da Constituição
Federal, da Lei nº. 10.257/2001 (Estatuto da Cidade) e das Resoluções do
CONCIDADES, para que a população de Florianópolis, por meio de seus
legítimos representantes especialmente eleitos para esta finalidade –
membros do Núcleo Gestor do Plano Diretor Participativo e dos Núcleos
distritais – e em audiências públicas legítimas (pelo menos uma em
cada núcleo distrital estabelecido pelo próprio Poder Executivo), sejam
devidamente ouvidos e tenham suas sugestões e encaminhamentos
considerados e efetivamente analisados.
(…)
3. Revela-se evidente a legitimidade da União, inscrita expressamente na
Constituição Federal, eis que um Plano Diretor no qual não há consulta
à população por meio de audiências públicas pode vir a prejudicar bens
da União, tal como autorizar projetos de construção em manguezais e
áreas de restinga, que guarnecem a ilha e o continente de Florianópolis,
bem como estimular a ocupação em praias e outras áreas de preservação
permanente de interesse direto da União. O Ministério Público Federal,
por sua vez, é parte ativa legítima na presente ação, consoante a previsão
dos artigos 127, ‘caput’ e 129, inciso III, da CF, artigo 1º, inciso I, da Lei
n. 7.347/19851, bem como da Lei n. 8.625/1992 e Lei Complementar n.
75/1993.
(…)
5. Através da presente ação, indicou-se a atuação ilegal da Administração
Municipal, configurando negativa de vigência a textos legais – Constituição
(art. 182 e parágrafos c/c art. 225) e Lei 10257/2001 – e ao princípio que
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rege esse ramo jurídico específico (participação informada como condição
da legalidade).
6. Tendo o Executivo Municipal negado seguimento/obediência à
legislação federal e ao seu próprio Decreto de regulamentação do
processo participativo de elaboração do anteprojeto de lei do Plano
Diretor, a atuação da Administração Municipal, por ilegal, é passível de
controle pelo Judiciário. Assim, constata-se que se impõe a efetivação
das determinações da sentença, no tocante ao Município, com a maior
brevidade, porquanto se trata de afronta ao direito de a comunidade
participar do Plano Diretor, conforme assegurado pelo ordenamento
jurídico, a fim de que possa ela se manifestar sobre questões de extrema
relevância, relativas ao direito ao meio ambiente sadio e ecologicamente
equilibrado. (…)
(TRF4. APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO Nº 502165398.2013.404.7200/
SC. Terceira Turma. RELATOR : MARGA INGE BARTH TESSLER. 27/05/2015.)

		 Evidencia-se, pois, que a gestão democrática da cidade, com previsão
referencial no Estatuto da Cidade (art. 43), pretende promover as condições
propícias à realização da participação popular, não apenas pela existência de
uma relativa heterogeneidade na composição de cada comunidade local, que
exige a construção de consensos e compromissos, na pluralidade, mas também
pela maior possibilidade de identificação dos interesses comuns e dos meios a
serem utilizados para que os mesmos efetuem117.
O direito à participação popular, assim, pode ser caracterizado como
direito fundamental de terceira geração a que se atribui titularidade coletiva
ou difusa, espraiando-se por todos os âmbitos do Estado. Leciona Nelson Saule
Júnior que

(…) o princípio da participação popular tem como elemento, para
identificar o seu cumprimento, o exercício do direito à igualdade, pois não
pode haver exclusão de qualquer segmento da sociedade nos processos
de tomada de decisões de interesse da coletividade. Portanto, qualquer

117 SUNFELD, Carlos Ary. O Estatuto da Cidade e suas diretrizes gerais. In: DALLARI, Adilson
Abreu; FERRAZ, Sérgio (Coord.). Estatuto da Cidade. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 57.
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pessoa e em especial os grupos sociais marginalizados têm o direito de
participar do processo de planejamento municipal, ou seja, do processo
do plano diretor118.

É, com efeito, sob esta ótica – a da maximização da participação
popular e da democracia deliberativa – que se devem apreciar a problemática
dos conselhos sociais, ou conselhos de políticas públicas, bem como suas
competências e composição.
		

2. O papel dos conselhos na efetivação da gestão democrática da
cidade
Concorrem para tal maximização dois vetores de democratização, em
acepção federativa: um horizontal, quanto à participação da comunidade nas
decisões tomadas a nível local (municipal), outro vertical, quanto a participação
da sociedade nas decisões a serem tomadas pelos governos estaduais e federal.
Foi nesta inflexão que se consolidou o processo de conferências
nacionais da cidade, iniciado em 2003 e seguido, em 2004, pela instituição do
Conselho Nacional das Cidades, originalmente por meio do Decreto 5031/2004,
substituído pelo Decreto 5790/2006, que disciplina também as competências e
composição do órgão colegiado:

Art. 3o - Ao ConCidades compete:
I – propor programas, instrumentos, normas e prioridades da Política
Nacional de Desenvolvimento Urbano;
II – acompanhar e avaliar a implementação da Política Nacional de
Desenvolvimento Urbano, em especial os programas relativos à política
de gestão do solo urbano, de habitação, de saneamento ambiental,
de mobilidade e transporte urbano, e recomendar as providências
necessárias ao cumprimento de seus objetivos;

118 SAULE JÚNIOR, Nelson. Do plano diretor. In: MATTOS, Liana Portilho (Org.) Estatuto da Cidade
comentado. Belo Horizonte: Mandamentos, 2002. p. 271.
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III – propor a edição de normas gerais de direito urbanístico e manifestarse sobre propostas de alteração da legislação pertinente;
IV – emitir orientações e recomendações sobre a aplicação do Estatuto da
Cidade e dos demais atos normativos relacionados ao desenvolvimento
urbano;
V – promover a cooperação entre os governos da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios e a sociedade civil na formulação e
execução da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano;
VI – incentivar a criação, a estruturação e o fortalecimento institucional
de conselhos afetos à política de desenvolvimento urbano nos níveis
municipais, regionais, estaduais e do Distrito Federal;
VII – promover, em parceria com organismos governamentais e nãogovernamentais, nacionais e internacionais, a identificação de sistemas
de indicadores, no sentido de estabelecer metas e procedimentos com
base nesses indicadores, para monitorar a aplicação das atividades
relacionadas com o desenvolvimento urbano;
VIII – estimular ações que visem propiciar a geração, apropriação e
utilização de conhecimentos científicos, tecnológicos, gerenciais e
organizativos pelas populações das áreas urbanas;
IX – promover a realização de estudos, debates e pesquisas sobre a
aplicação e os resultados estratégicos alcançados pelos programas e
projetos desenvolvidos pelo Ministério das Cidades;
X – estimular a ampliação e o aperfeiçoamento dos mecanismos de
participação e controle social, por intermédio de rede nacional de
órgãos colegiados estaduais, regionais e municipais, visando fortalecer o
desenvolvimento urbano sustentável;
XI – propor diretrizes e critérios para a distribuição regional e setorial do
orçamento anual e do plano plurianual do Ministério das Cidades;
XII – propor a criação de mecanismos de articulação entre os programas
e os recursos federais que tenham impacto sobre o desenvolvimento
urbano;
XIII – promover, quando necessário, a realização de seminários ou
encontros regionais sobre temas de sua agenda, bem como estudos sobre
a definição de convênios na área de desenvolvimento urbano sustentável
e da propriedade urbana, a serem firmados com organismos nacionais e
internacionais públicos e privados;
XIV – eleger os membros para o Conselho Gestor do Fundo Nacional de
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Habitação de Interesse Social, na forma e no quantitativo fixados pelo
regulamento previsto no a rt. 10, § 3 o , d a Lei n o 11.124, de 16 de junho
de 2005;
XV – dar publicidade e divulgar seus trabalhos e decisões;
XVI – convocar e organizar a Conferência Nacional das Cidades, nos
termos do art. 15; e
XVII – aprovar seu regimento interno e decidir sobre as alterações
propostas por seus membros. Parágrafo único. Em consonância com as
resoluções a serem emitidas pelo ConCidades, previstas no inciso IV, o
Ministério das Cidades disciplinará, no âmbito das suas competências, as
matérias relativas à aplicação do Estatuto da Cidade e dos demais atos
normativos relacionados ao desenvolvimento urbano.
Art. 4o – O ConCidades é composto pelos seguintes membros, organizados
por segmentos:
I – dezesseis representantes do Poder Público Federal, sendo: a) três do
Ministério das Cidades; b) um da Casa Civil da Presidência da República;
c) um do Ministério da Cultura; d) um do Ministério da Fazenda; e) um
do Ministério da Integração Nacional; f) um do Ministério da Saúde; g)
um do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; h) um
do Ministério do Meio Ambiente; i) um do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão; j) um do Ministério do Trabalho e Emprego; l) um do
Ministério do Turismo; m) um do Ministério da Ciência e da Tecnologia; m)
um da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República;
e o) um da Caixa Econômica Federal;
II – nove representantes do Poder Público Estadual, do Distrito Federal
ou de entidades civis de representação do Poder Público Estadual e
do Distrito Federal, observado o critério de rodízio entre os Estados, o
Distrito Federal e as entidades civis;
III – doze representantes do Poder Público Municipal ou de entidades civis
de representação do Poder Público Municipal;
IV – vinte e três representantes de entidades dos movimentos populares;
V – oito representantes de entidades empresariais;
VI – oito representantes de entidades de trabalhadores;
VII – seis representantes de entidades profissionais, acadêmicas e de
pesquisa; e
VIII – quatro representantes de organizações não-governamentais.
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Estrutura similar decalca-se do Decreto Estadual nº 1483/2007, que
regulamenta a Lei Estadual nº 15.229/2006 a versar sobre a implementação
da Política de Desenvolvimento do Estado do Paraná (PDE). Deste diploma, são
os dispositivos dos arts. 7o e 8o estampam as competências e a composição do
Conselho das Cidades do Paraná:119.

Art. 7º. Ao CONCIDADES PARANÁ, compete:
I – estudar e propor diretrizes, programas, instrumentos, normas e
prioridades para a formulação da PDE;
II – acompanhar e avaliar a implementação da PDE e recomendar as
providências necessárias ao cumprimento de seus objetivos, metas e
indicadores;
III – propor a edição de normas gerais de direito urbanístico e
manifestar-se sobre propostas de alteração da legislação pertinente ao
desenvolvimento urbano e regional no âmbito estadual;
IV – emitir orientações e recomendações, através de Resoluções,
relacionadas ao desenvolvimento urbano e regional estadual,
particularmente a implementação das diretrizes e instrumentos da Lei
Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001, da Lei nº 15.229, de 25 de julho
de 2006 e das demais normas e atos relacionados ao desenvolvimento
urbano e regional;
V – promover a cooperação entre os governos do Estado, dos Municípios,
da União, Conselho Nacional das Cidades, Conselhos Regionais das
Cidades, Conselhos Municipais das Cidades, e similares, e a sociedade
civil na formulação e execução da PDE e seus planos, programas, projetos
e ações;
VI – incentivar a criação, a estruturação e o fortalecimento institucional
de conselhos afetos à política de desenvolvimento urbano e regional nos
níveis municipais e regionais;
VII – promover, em parceria com organismos governamentais e nãogovernamentais, estaduais, nacionais e internacionais, a identificação de
sistemas de indicadores, no sentido de estabelecer metas e procedimentos
com base nesses indicadores, para monitorar a aplicação das atividades

119
Disponível
php?conteudo=9>.
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<http://www.concidades.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.
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relacionadas com o desenvolvimento urbano e regional estadual;
VIII – estimular ações que visem propiciar a geração, apropriação e
utilização de conhecimentos científicos, tecnológicos, gerenciais e
organizacionais pelas populações das áreas urbanas;
IX – promover a realização de estudos, debates e pesquisas sobre a
aplicação e os resultados estratégicos alcançados pelos programas e
projetos desenvolvidos pelo Governo do Estado, com ênfase nas áreas de
desenvolvimento urbano e regional;
X – estimular a ampliação e o aperfeiçoamento dos mecanismos de
participação e controle social, por intermédio de redes nacionais,
estaduais, regionais e municipais de órgãos colegiados, visando fortalecer
o desenvolvimento urbano e regional sustentável;
XI – propor as diretrizes para a distribuição regional e setorial do Plano
Plurianual – PPA, das Diretrizes Orçamentárias – LDO e do Orçamento
Anual – LOA da SEDU;
XII – propor a criação de mecanismos de articulação entre os programas
e os recursos estaduais que tenham impacto sobre o desenvolvimento
urbano e regional;
XIII – promover, quando necessário, a realização de seminários, encontros
ou outros eventos estaduais sobre temas de sua agenda, bem como
estudos sobre a definição de convênios na área de desenvolvimento
sustentável e da propriedade urbana, a serem firmados com organismos
estaduais, nacionais e internacionais públicos e privados;
XIV – elaborar Regimento Interno; e
XV – dar publicidade e divulgar seus trabalhos e decisões.
Art. 8º. O CONCIDADES PARANÁ, para manter a mesma proporcionalidade
do Conselho Nacional das Cidades, é composto por 31 (trinta e um)
Conselheiros Titulares e 31 (trinta e um) Conselheiros Suplentes, os quais
integram seu plenário, sendo presidido pelo Secretário de Estado do
Desenvolvimento Urbano.
§ 1°. Os Conselheiros referidos no caput respeitarão a seguinte
composição:
I – 07 (sete) representantes da área dos Movimentos Sociais e Populares:
II – 05 (cinco) representantes do Poder Público Estadual, sendo:
a) um da SEDU; suplente SEDU
b) um da SEPL/IPARDES; suplente SEAB
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c) um da COHAPAR; suplente SEIM
d) um da SANEPAR; suplente SEEC
e) um da SESP/DETRAN; suplente SEMA
III – 04 (quatro) representantes do Poder Público Municipal;
IV – 03 (três) representantes do Poder Público Federal;
V – 03 (três) representantes de entidades da área empresarial;
VI – 03 (três) representantes de entidades da área de trabalhadores;
VII – 02 (dois) representantes de entidades da área profissional, acadêmica
e de pesquisa;
VIII – 01 (um) representante de organizações não-governamentais –
ONG’s; e
IX – 03 (três) representantes observadores.
§ 2°. Em suas ausências e impedimentos, o Presidente será representado
ou substituído pelo/a Secretário/a Executivo/a ou por outro/a
representante designado pelo Presidente.
§ 3°. Os representantes, titulares e suplentes, de que tratam os
incisos II, III e IV deverão ser indicados pelos titulares dos órgãos e
entidades representados, por solicitação do Secretário de Estado do
Desenvolvimento Urbano.
§ 4°. Os segmentos de que tratam os incisos I, V, VI, VII e VIII definirão,
em assembléia, a forma de eleição de seus representantes, inclusive os 2
(dois) Conselheiros Observadores e respectivos suplentes, garantindo a
participação dos delegados representantes dos segmentos presentes nas
Conferências das Cidades, com anúncio e publicação de aviso contendo,
no mínimo, o horário e local da realização da assembléia.
§ 5°. Os Conselheiros do CONCIDADES PARANÁ terão mandato de 03
(três) anos, podendo ser reconduzidos.
§ 6°. O Ministério Público, Federal e Estadual, poderá acompanhar
o processo de escolha dos Conselheiros, titulares e suplentes,
representantes dos órgãos e das entidades que comporão o CONCIDADES
PARANÁ.

Ressalvada sempre a autonomia que detêm os entes federativos no sistema
constitucional brasileiro, calha asseverar que, em linhas gerais, embora não se
espelhem plenamente os desenhos estadual e federal, há aspectos centrais
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seguidos por ambos os órgãos e que são fruto de amplo debate e pactuação
social. O mais característico deles é, precisamente, a segmentação entre
representantes/entidades a) dos movimentos sociais e populares; b) da área
empresarial (ligada à construção da cidade e sua infraestrutura); c) de entidades
dos trabalhadores; d) de instituições profissionais, acadêmicas e de pesquisa; e)
e de organizações não-governamentais (ONGs).
Esta diversidade e a forma de assegurá-la, isto é, pela previsão de
segmentos distintos, a qual visa à integração dos vários grupos de interesse
dispersos naquilo que se convencionou chamar de “sociedade civil” lato sensu,
é identificada também pela literatura, especialmente na modalidade paritária
de conselhos120. É dizer, a composição, as formas de representação e o processo
de escolha dos seus membros é uma preocupação e fator definidor da qualidade
e legitimidade da atuação dos conselhos de política urbana, até porque, reiterese, a paridade em sentido quantitativo não sana todas as dificuldades121:

A composição dos conselhos sociais no Brasil, como já visto quando
da apresentação dos critérios de cunho conceitual, observa regra
geral de hibridismo ou paridade entre dois lados: governamental
e não governamental. Diferentemente de espaços que podem ser
compostos exclusivamente por um segmento, a convivência entre
membros governamentais e não governamentais é uma característica
marcante e essencial para o funcionamento adequado dos conselhos.
Mesmo nos colegiados que ostentam composição diferenciada, com
desdobramento analítico em mais de uma camada, ainda assim persiste
a ideia de preservar isonomia entre representantes governamentais e
não governamentais, traço peculiar da realidade brasileira. (…) Para além
de uma paridade simplesmente formal ou quantitativa, que consiste

120 Distinguem-se eles em três grandes modelos: i) aqueles com a participação exclusiva da
sociedade civil (denominados “conselhos populares”); ii) aqueles compostos por representantes do
Poder Público e da sociedade civil, em composição paritária (cadeiras divididas entre representantes
da sociedade e do governo); e aqueles iii) tripartite (composto por 1/3 de representantes do
governo, 1/3 da sociedade civil organizada e 1/3 de representante escolhidos livremente pela
população). Vide: PETRUCCI, Jivago. Gestão Democrática da Cidade – Deliamento Constitucional.
In: DALLARI, Adilson Abreu; DI SARNO, Daniela Campos Libório. Direito urbanístico e ambiental. 2ª
ed. rev. Belo Horizonte: Fórum, 2011. p. 168.
121 “Em relação à paridade, ela não é uma questão apenas numérica, mas de condições de uma
certa igualdade no acesso à informação, disponibilidade de tempo, etc. A disparidade de condições
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na distribuição matemática dos assentos, análise crítica dos conselhos
indica a necessidade desta isonomia ser compreendida para além do
aspecto numérico330, abrangendo questões qualitativas que interferem
na possibilidade de intervenção efetiva e com conhecimento de causa
de parte dos representantes da sociedade. (…) Assim, um dos desafios
a serem pensados para evolução organizacional dos conselhos sociais
passa pela projeção de um critério que permita que na composição
dos colegiados haja representação efetiva e “tradução” adequada das
demandas dos cidadãos vítimas e reféns do mal funcionamento do
sistema (...)122

Comparativamente, é de grande valia evidenciar a organização dos
Conselhos de Saúde123, os quais determinam como diretriz a participação da
sociedade organizada, tornando-os instâncias privilegiadas na proposição,
discussão, acompanhamento, deliberação, avaliação e fiscalização da
implementação da Política de Saúde, inclusive nos seus aspectos econômicos e
financeiros. A composição destes Conselhos se dá mediante a distribuição das
vagas na proporcionalidade de 50% de entidades de usuários, 25% de entidades
dos trabalhadores de saúde e 25% de representação de governo, de prestadores
de serviços privados conveniados, ou sem fins lucrativos.
A representação dos órgãos ou entidades, por sua vez, tem como critério
a representatividade, a abrangência e a complementariedade do conjunto das
forças sociais, no âmbito de atuação da política de saúde. E, de acordo com
as especificidades locais, aplicando-se o princípio da paridade, poderão ser
contempladas na composição do Conselho as seguintes representações, sendo
que cada representante é indicado pelos seus respectivos segmentos, de acordo
com a sua organização ou de seus fóruns próprios e independentes:

para a participação em um conselho de membros advindos do governo daqueles advindos da
sociedade civil é grande” ( GOHN, Maria da Glória. Conselhos gestores e participação sociopolítica.
São Paulo: Cortez, 2011. p.96)
122 BERCLAZ, Márcio Soares. A natureza político-jurídica dos conselhos sociais no Brasil: uma
leitura a partir da política da libertação e do pluralismo jurídico. Curitiba: Dissertação de Mestrado
(PPGD/UFPR). 2013, pp. 112-116.
123 Disponível em: <http://conselho.saude.gov.br/ultimas_noticias/2005/resolucao333.htm>
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a) de associações de portadores de patologias;
b) de associações de portadores de deficiências;
c) de entidades indígenas;
d) de movimentos sociais e populares organizados;
e) movimentos organizados de mulheres, em saúde;
f) de entidades de aposentados e pensionistas;
g) de entidades congregadas de sindicatos, centrais sindicais,
confederações e federações de trabalhadores urbanos e rurais;
h) de entidades de defesa do consumidor;
i) de organizações de moradores.
j) de entidades ambientalistas;
k) de organizações religiosas;
l) de trabalhadores da área de saúde: associações, sindicatos,
federações, confederações e conselhos de classe;
m) da comunidade científica;
n) de entidades públicas, de hospitais universitários e hospitais campo
de estágio, de pesquisa e desenvolvimento;
o) entidades patronais;
p) de entidades dos prestadores de serviço de saúde;
q) de Governo.

		 Este, em suma, o quadro em que se deve inserir a análise do caso em
tela, ponderando-se as especificidades da realidade municipal e da política
urbana.
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3. Análise da composição dos Conselhos da Cidade de …..
Os conselhos (Conselho Municipal da Cidade e Concidades ...) em
comento integram o sistema de monitoramento permanente do Plano Diretor
e têm, assim, inconteste lugar na estrutura administrativa afeta à política
urbana local. Aliás, a própria Lei Orgânica do Município de ... já havia gizado, em
seguidas oportunidades, a participação popular e conferido papel altaneiro aos
conselhos sociais:

Art. 64. Os Conselhos Municipais constituem-se em organismos
representativos, criados por lei específica, com a finalidade de auxiliar as
ações e o planejamento das políticas a serem implementadas nas áreas
de sua competência.
§ 1o Na composição dos Conselhos Municipais, fica assegurada a
representatividade dos Poderes Executivo e Legislativo e da sociedade
civil organizada, limitada esta ao atendimento de concorrência e objetivos
dos Conselhos.
§ 2o A participação nos Conselhos Municipais será gratuita e constituirá
serviço público relevante.
§ 3o Os órgãos e entidades da Administração Pública Municipal ficarão
obrigados a prestar as informações necessárias ao funcionamento desses
Conselhos e a fornecer os documentos administrativos que lhes forem
solicitados.
Art. 151. A política de assistência social será executada mediante a
elaboração do plano anual e plurianual de ações na área social, visando
à atuação coletiva, coordenada, descentralizada e articulada com o Plano
Diretor.
Art. 152. O Poder Público Municipal deverá prover programas e recursos
para o atendimento a pessoas portadoras de deficiência, mulheres vítimas
de violência, indigentes, toxicômacos – que constituem grupos especiais
–, e a todo e qualquer segmento ou cidadão vítima de discriminação.
Art. 153. Fica assegurada a participação popular, por meio de
representantes comunitários e de entidades afins, na elaboração de
planos, programas e projetos, e na execução e supervisão de ações
desenvolvidas na área social.
Art. 196. A política habitacional do Município, integrada à do Estado e
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à da União, visará à solução da carência habitacional de acordo com os
seguintes princípios e critérios:
I - oferta de lotes urbanizados;
II - estímulo e incentivo à formação de cooperativas populares de
habitação;
III - atendimento, prioritariamente, à família carente que resida no
Município há pelo menos 2 (dois) anos;
IV - formação de programas habitacionais pelo sistema de mutirão e
autoconstrução;
V - construção de moradias dentro de padrões de segurança, conforto,
saúde e higiene.
Parágrafo único. Fica assegurada a participação popular na formulação e
na execução da política habitacional do Município.

Como desdobramento deste conjunto de princípio e diretrizes, o
primeiro Conselho Municipal da Cidade de ... emergiu do Plano Diretor Municipal
de ….. (Lei Municipal …..), especificamente nos artigos 60 a 68, parcialmente
transcritos:

Art. 60. Fica criado o Conselho Municipal da Cidade, como
órgão superior de assessoramento e consulta da administração
municipal, com funções fiscalizadoras e deliberativas no
âmbito de sua competência, conforme dispõe esta Lei.
Art. 61. São atribuições do Conselho Municipal da Cidade:
I – elaborar seu regimento interno;
II – dar encaminhamento às deliberações da Conferência Nacional da
Cidade, em articulação com o Conselho Nacional das Cidades;
III – articular discussões para a implementação do Plano Diretor;
IV – acompanhar a elaboração e implementação do Plano Plurianual
municipal;
V – opinar sobre questões de caráter estratégico para o desenvolvimento
da idade, quando couber;
VI
lei

– emitir parecer sobre propostas de alteração da
geral
do
Plano
Diretor
e
leis
complementares;
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VII – acompanhar a execução do desenvolvimento de planos e projetos
de interesse do desenvolvimento urbano, inclusive os planos setoriais;
VIII – emitir parecer sobre projetos de lei de interesse da política urbana
e regulamentações, antes do seu encaminhamento à Câmara Municipal;
IX
–
acompanhar
a
implementação
dos
instrumentos
urbanísticos
previstos
nesta
lei;
X – deliberar sobre casos não previstos na lei do Plano Diretor e na legislação
municipal correlata; e
XI – analisar e emitir parecer sobre o Estudo de Impacto de Vizinhança.
Art. 62. O Conselho será composto por 34 (trinta e quatro)
membros efetivos, além dos seus respectivos suplentes,
com mandato de 2 (dois) anos, da seguinte forma:
a) quatro representantes do IPPUL;
b) um representante da Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação;
c) um representante da Secretaria Municipal do Ambiente;
d) um representante da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização
- CMTU-LD;
e) um representante da Companhia Municipal de Habitação – COHAB-LD;
f) um representante da CODEL;
g) um representante da Câmara Municipal de ...;
h) três representantes dos distritos e áreas rurais, sendo: 1 (Irerê, Paiquerê
e Lerroville), 1 (Maravilha, Warta e área rural), 1 (Patrimônio Regina, São
Luiz e Guaravera)
i) um representante das pessoas com deficiência indicado pelo Conselho
Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência;
j) um representante da Universidade Estadual de ... – UEL;
k) um representante da Universidade Filadélfia de ... – UNIFIL;
l) um representante da Universidade Norte do Paraná – UNOPAR;
m) um representante da Pontifícia Universidade Católica do Paraná;
n) um representante do CEAL;
o) um representante do SINDUSCON;
p) um representante do SECOVI;
q) um representante do IAB;
r) um representante do Sindicato dos Engenheiros dos Paraná/SENGE ...;
s) um representante do Conselho de Trânsito de ...;
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t) dois representantes comunitários da Região Sul;
u) dois representantes comunitários da Região Norte;
v) dois representantes comunitários da Região Leste;
w) dois representantes comunitários da Região Oeste; e
x) dois representantes comunitários do Centro.
§ 1º Os membros titulares e suplentes do Conselho Municipal da Cidade,
representantes da comunidade, serão eleitos na conferência municipal de
planejamento e os do Poder Público serão indicados pelo Prefeito, sendo os
demais membros indicados pelas suas respectivas entidades.
§ 2º Os membros titulares e suplentes do Conselho Municipal da Cidade
serão nomeados pelo Prefeito.
§ 3º Os membros devem exercer seus mandatos de forma gratuita, vedada
a percepção de qualquer vantagem de natureza pecuniária.
§ 4º Os representantes comunitários da sociedade civil e os representantes das
entidadesnãopoderãoestardesignadosparaoexercíciodecargoemcomissão,
em qualquer dos três poderes, nas esferas municipal, estadual e federal;
§ 5º O suporte técnico e administrativo, necessário ao funcionamento do
Conselho, será prestado pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano
de ... – ...
§ 6º As reuniões do Conselho são públicas, facultado aos munícipes solicitar,
por escrito e com justificativa, que se inclua assunto de seu interesse na
pauta da primeira reunião subsequente.

		 Da leitura dos dispositivos acima, infere-se que a composição atual do
Conselho Municipal de ... totaliza 34 membros, sendo 10 representantes do
Poder Público e 24 representantes da sociedade civil. Em termos percentuais,
isto representa uma participação de 29,41% do Poder Público e de 70,49% da
sociedade civil.
		 Tais índices, muito embora, aparentemente, denotem uma situação em
que a presença da sociedade civil se sobrepõe àquela prevista pelo Conselho
Nacional das Cidades – qual seja de 40% representação do Poder Público e 60%
representação da sociedade civil124, mascaram a assimetria dos interesses que

124 Conforme deliberação da 2ª Conferência Nacional das Cidades.
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têm, ali, assento. Isso porque, quando se estima tais integrantes por segmento,
chega-se a um cenário inquietante principalmente quando considerada a
heterogeneidade dentro da sociedade civil, cuja composição poderá abarcar
segmentos com interesses díspares e, muitas vezes, conflitantes ou inconciliáveis
entre si. Senão verifiquemos:

• dos movimentos sociais e populares – 0%
• dois da área empresarial – 5,8%
• entidades dos trabalhadores – 0%
• sete de instituições profissionais, acadêmicas e de pesquisa – 20,6%
• organizações não-governamentais (ONGs) - 0%

Em contraste com a proporção determinada pelo art. 23 do Regimento
da 6a Conferência Nacional das Cidades (cuja etapa municipal foi realizada em
2016), tem-se:

I – poder público, 42,3%;
II – movimentos populares, 26,7%;
III – trabalhadores, por suas entidades sindicais, 9,9%;
IV – empresários relacionados à produção e ao financiamento do
desenvolvimento urbano, 9,9%;
V – entidades profissionais, acadêmicas e de pesquisa e conselhos
profissionais, 7%, e;
VI – Organizações Não Governamentais com atuação na área do
Desenvolvimento Urbano, 4,2%.

		
Tomando-se como referência não somente os modelos e esquemas
estadual e federal, mas o ideal da igualdade distributiva concebida por Ronald
Dworkin, a partir dos imperativos da escolha e da responsabilidade, há que
se verificar a adequação ou não do formato adotado pelo Plano Diretor de
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... ao princípio da gestão democrática125. Aqui se vislumbram ao menos três
deficiências no Conselho Municipal da Cidade: i. insuficiência dos segmentos
contemplados; ii. distribuição de assentos por entidade e não por segmento; e
iii. confusão entre critérios territoriais e temáticos.
Na primeira vertente, nota-se que o art. 62 do Plano Diretor não abarca
a representação dos movimentos populares e organizações não governamentais,
bem como dos sindicatos dos trabalhadores. Isso porque as entidades da
sociedade civil indicadas pertencem, todas, ou ao segmento empresarial, ou ao
segmento acadêmico, profissional e de pesquisa (incisos ‘j’ a ‘r’), deixando a
descoberto parte importante dos grupos de interesse nas decisões sobre planos,
programas e ações de política urbana.
Quanto ao segundo quesito, intolerável, como já vem se pronunciando
este Centro de Apoio em consultas semelhantes, que se faculte assento cativo a
determinadas instituições ou organizações, em detrimento das demais que, em seu
próprio campo profissional ou sociopolítico, desejassem participar a representar
os interesses de suas bases. Noutros termos, soa arbitrário que o Município possa
eleger quais as entidades mais “legítimas” a representar determinados grupos e
não que a sociedade o faça por ela mesma. Por exemplo, por que a opção pelo
Sindicato dos Engenheiros – SENGE e não pelo Conselho Regional de Engenharia –
CREA? Ou então, por que escolher necessariamente o Instituto dos Arquitetos do
Brasil – IAB e o Sindicato dos Arquitetos – SINDARQ? Esta é disputa que deve ser
travada interna corporis, sob pena de se gerar injustificável privilégio a determinas
instituições sobre outras, quebrando a isonomia.
Por fim, não se pode confundir a representação territorial com a
representação temática por segmento. Nenhuma substitui a outra de maneira
que, se de fato é importante que moradores de cada região ou distrito
(lideranças comunitárias, por exemplo) possam ter voz no colegiado em testilha,
sua presença, sozinha, não supre a necessidade de movimentos sociais e ONGs
(que, por vezes, têm atuação em todo o território e não numa parcela única da
cidade) e sindicatos de trabalhadores (e não somente do setor produtivo) terem
viabilizada sua participação, enquanto tal (e, no caso dos movimentos, sem a
exigência de formalização e personalidade jurídica, inclusive).

125 Disponível em: <http://www.gtpragmatismo.com.br/redescricoes/redescricoes/ano2_04/1_
Oliveira.pdf>.
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Portanto, de se sustentar a observância, por parte do Município de ..., das
diretrizes emanadas pelo CONCIDADES Nacional e CONCIDADES Paraná, no que
tange aos segmentos participantes, preferencialmente na proporção daqueles
(ao menos entre as categorias de representação temática, isto é, por seguimento,
o que não se aplica, por óbvio, às representações territoriais, isto é, por região
ou distrito da cidade). Tanto mais quando uma das atribuições previstas a estes
conselhos municipais é justamente a de “dar encaminhamento às deliberações
da Conferência Nacional da Cidade, em articulação com o Conselho Nacional das
Cidades” (art. 61, II do Plano Diretor), não fazendo sentido que se afastem da
lógica dos processos de conferência ou do Conselho Nacional.
		 Foi no intuito de adequar os artigos do Plano Diretor relativos ao
Conselho Municipal de ... às balizas nacionais que adveio, ao que se tem notícia,
o Projeto de Lei Municipal 179/2014 (fls. 240), que prevê a composição do “novo
Conselho” com 46 membros titulares, incluindo nestes os movimentos sociais e
populares, ONGs com atuação na área de desenvolvimento urbano, assim como
representantes dos trabalhadores, em um viés mais condizente com a política
urbana nacionalmente e com os próprios princípios que regem a Lei Orgânica de
..., supra destrinchados.
Ademais, sendo este reclame de nítida envergadura coletiva, fruto
de processo de anos de deliberação nas conferências municipais e de intensa
participação popular, já havendo sido, inclusive, apreciado e chancelado
pelos setores técnico-jurídicos da municipalidade, é certo que não pode mais
ser ignorado, merecendo maior cuidado e atenção dos Poderes Executivo e
Legislativo, sob pena de incorrer em imotivada mora e mesmo omissão. Nunca é
em demasia recordar que, pelo influxo da Magna Carta, não podem os governos
e governantes solapar a popular vontade que manifesta o interesse público
primário, volvendo decisões como as tomadas nas conferências municipais
de ..., convocadas pelo próprio Município, parte da formação da vontade
administrativa, o que reduz a margem de discricionariedade:
Na medida em que a Constituição exigiu a estruturação de órgãos
descentralizados, com participação popular, para a formulação e
controle de políticas públicas, uma vez criados por lei esses órgãos, suas
decisões serão verdadeiras manifestações estatais, “de mérito”, “opções
políticas criativas” adotadas por um órgão público, visando ao interesse
público. Dessa forma, ocorre uma transferência do locus onde se dará
a escolha ou opção política – a discricionariedade administrativa – que
deixa de ser atividade exclusiva do Chefe do Executivo, passando para
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uma instância colegiada, fazendo com que o ato administrativo se torne
um ato complexo, sujeito a múltiplas vontades, as quais serão, depois,
sintetizadas em um único ato (resolução), exteriorizado como vontade da
Administração ou vontade estatal (…)126

Ex positis, independentemente da nomenclatura que se lhe dê (Conselho
da Cidade de ..., como o nomina o Decreto Municipal ….., ou Conselho Municipal
da Cidade, como consta no Plano Diretor atual), faz-se imprescindível e urgente:
a) a unificação dos referidos Conselhos, para que se evite sobreposição
e/ou conflito de atribuições, e para regularização do exercício de suas
competências, sob pena de sustação e/ou invalidação de todos os atos do Poder
Executivo vinculados à apreciação dos Conselhos (sobretudo art. 61 do Plano
Diretor), inclusive licenciamentos com Estudo de Impacto de Vizinhança, projetos
de desenvolvimento urbano, implementação de instrumentos urbanísticos e até
mesmo o Plano Plurianual próximo, nesta seara urbana;
b) no mesmo ato, a adequação de sua composição e formas de ingresso
para assegurar a ampla participação popular, a qualidade e a legitimidade da
gestão democrática da cidade com presença de todos os segmentos e sem
prévia nomeação de entidades/instituições da sociedade civil individualmente
(abolição das “cadeiras cativas”).

É a consulta.

Curitiba, 22 de dezembro de 2016.
Alberto Vellozo Machado
Procurador de Justiça
Coordenador do CAOP-HU/MA

126 LIBERATI, Wilson Donizeti; CYRINO, Público Caio Bessa. Conselhos e Fundos no Estatuto da
Criança e do Adolescente. 2.ed. São Paulo, 2003. p.86.
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DO ESTUDO DE IMPACTO DE
VIZINHANÇA E DE SUA IMPOSTERGÁVEL
REGULAMENTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO
NO MUNICÍPIO DE CURITIBA: ANÁLISE
COMPARATIVA E RECOMENDAÇÕES
127

Thiago de Azevedo Pinheiro Hoshino
Fabiana Wütrich
Alessandra Jacobovski
Arthur Faggion
Mariana Marques Auler
Jonatas Becher

Novembro/2014

A presente Nota Técnica, formulada no âmbito do Projeto Cidade em
Debate (UFPR/UP/MPPR), explora a figura do Estudo de Impacto de Vizinhança
com o objetivo de qualificar o processo de revisão obrigatória do Plano Diretor
de Curitiba (Lei n. 11.266/2004) e sistematizar elementos para a regulamentação
deste instrumento em esfera municipal.
Os resultados apresentados a seguir são fruto de pesquisa colaborativa
realizada, ao longo do ano de 2014, por equipe multidisciplinar composta por
estudantes de diversos níveis, professores e técnicos. A partir de metodologia
histórico-comparativa, foram identificados os principais nós críticos do atual
cenário do licenciamento de empreendimentos de impacto, bem como as

127 Estudo elaborado em parceria com os bolsistas do projeto Cidade em Debate (MPPR/
Universidade Positivo/Universidade Federal do Paraná). A primeira parte desta Nota Técnica foi
apresentada na X Bienal del Coloquio de Transformaciones Territoriales "Desequilibros regionales y
políticas públicas. Una agenda pendiente", 5 a 7 de novembro de 2014, Córdoba, Argentina.
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soluções encontradas por distintas legislações para enfrentá-los. Ao final,
enumeram-se, especificamente, conclusões e recomendações ao Município de
Curitiba.

1. INTRODUÇÃO
O processo de urbanização no Brasil sofreu forte aceleração a partir da
década de 1970, quando praticamente metade da população brasileira residia
em áreas urbanas. Segundo dados do censo de 2010, este percentual passou
para aproximadamente 85% da população128. Esta tendência irreversível, ao
menos no médio prazo, trouxe consigo um conjunto de desafios estruturais.
Neste contexto, o direito à cidade conclamado por Henri Lefebvre (1901-1991)
desde os anos 1960129 apresenta-se ainda bastante pertinente. No seu discurso,
tal projeto era pensado como o direito à apropriação coletiva do espaço da
cidade, como lugar de encontro, troca, realização, garantindo a todos a qualidade
de vida urbana e suas benesses.
Passadas duas décadas do texto seminal de Lefebvre, seu conceito
foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, nos artigos 182 e 183,
associado à universalização do acesso a equipamentos e serviços urbanos, tais
como moradia, educação, lazer, saúde, cultura, saneamento, transporte, etc. e à
garantia de condições dignas de existência. Outros dois princípios norteadores
da política urbana no país foram assentados neste capítulo: (i) a gestão
democrática, no sentido de abertura para a participação direta da população
nas decisões sobre o planejamento e os destinos da cidade; e (ii) a função social
da propriedade urbana, com a primazia dos interesses difusos e coletivos sobre
os individuais de cunho patrimonial.
Imbuída deste espírito, a aprovação da Lei nº 10.257/01, denominada
Estatuto da Cidade, teve por finalidade precisamente fomentar “o uso da
propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar
dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental”130. Ao estabelecer estas

128 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
129 LEFEBVRE, H. O direito à cidade. São Paulo: 2ª Ed. Editora Centauro, 2001 [1968].
130 Lei nº 10.257/01, Art. 1, parágrafo único.
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condicionantes, o Estatuto reforça a busca por cidades socialmente justas e
ambientalmente sustentáveis como seu principal objetivo. E, com vistas a cumprilo, foram definidos instrumentos urbanísticos, os quais podem ser subdivididos
em três grupos: (i) instrumentos de indução do desenvolvimento urbano; (ii)
instrumentos de regularização fundiária; (iii) instrumentos de democratização
da gestão urbana.
O Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) faz parte do terceiro grupo de
ferramentas, pois consolida um novo modelo de gestão pública ao incorporar
a participação direta da população nos processos de licenciamento de grandes
empreendimentos com potencial de afetar a vida e dinâmica urbanas, direta ou
indiretamente. Desta forma, ao tornar mais inclusivo, transparente e polifônica
a atividade administrativa, permitindo o envolvimento da comunidade
impactada, o EIV “consagra o ‘Direito de Vizinhança’ como parte integrante da
política urbana, condicionando o direito de propriedade”131.
Em um município como Curitiba, que se encontra, oficialmente,
totalmente urbano132, a regulamentação deste instrumento, conforme previsto
na legislação federal, aflora urgente, uma vez que o zoneamento, como
estratégia tradicional do ordenamento territorial, cuja função é orientar o uso
e a ocupação do solo urbano, já não se mostra capaz de prever e mediar todos
os potenciais conflitos de vizinhança emergentes, assim como não logra acusar
com precisão a reação e capacidade de absorção de impactos de determinadas
áreas da cidade.

2. LINEAMENTOS DO ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA (EIV)
2.1. Função e características do instrumento
Sob esta ótica, o EIV busca ultrapassar as limitações do modelo
convencional de planejamento urbano (plano diretor, zoneamento urbano
e lei de uso e ocupação do solo) ao estabelecer que determinados tipos de
empreendimentos necessitam de análise mais pormenorizada para subsidiar o

131 BRASIL. Estatuto da Cidade: guia para implementação pelos municípios e cidadãos. Brasília:
Instituto Pólis, 2001, p.199.
132 Segundo dados do IPPUC, disponíveis em: www.ippuc.org.br
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processo de licenciamento ambiental e condicionar sua eventual aprovação a
um universo de medidas adaptativas, mitigadoras, compensatórias e hoje, falase também, potencializadoras (pretendo otimizar de impactos positivos).
Conquanto os resultados do estudo, a rigor, não anulem o âmbito de
discricionariedade administrativa do gestor, não há dúvida de que lhe impõem
emolduramento específico e reduzem as opções viáveis, intensificando a
obrigação de motivação técnica de suas decisões:

A limitação da discricionariedade administrativa é evidente, pois, como
é fácil de perceber, o Estudo Prévio de Impacto Ambiental serve para
oferecer uma analise técnica dos efeitos que decorrerão da implantação
do projeto. Vale observar que o Estudo Prévio de Impacto Ambiental
deve oferecer uma visão abrangente das consequências e, uma vez que
tais elementos tenham sido fornecidos aos administradores, caberá
ao governo realizar um balanço entre todas as opções, consideradas,
inclusive, aquelas de natureza socioeconômica. A vinculação existe,
na medida em que a Administração Pública deverá levar em conta ao
realizar a sua decisão pela implantação ou não do projeto, os elementos
que constem do Estudo Prévio de Impacto Ambiental e do seu relatório
de impacto sobre o meio ambiente. (...) O limite da discricionariedade
administrativa, portanto, está em decidir no âmbito das questões
suscitadas pelo estudo de impacto. Criou-se, destarte, um balanceamento
à discricionariedade da administração pública. (...)133

A Lei 10.257/2001 dedica três artigos (36 ao 38) para definir as diretrizes
de implementação. Segundo o art. 36, cabe ao município estipular, através de lei
específica, os tipos de empreendimentos e/ou atividades, privadas ou públicas,
que merecerão sua aplicação. Essa regulamentação local posterior reconhece e
reafirma a diversidade de realidades urbanas existentes no país, oportunizando
a cada comunidade avaliar suas características e necessidades, dentro da
moldura e do escopo desenhados pelo legislador federal.

133 ANTUNES, Paulo Bessa. Natureza Jurídica do Estudo Prévio de Impacto Ambiental. In: MILARÉ,
Édis e MACHADO, Paulo Affonso Leme (Orgs.). Direito ambiental: tutela do meio ambiente. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011 (Coleção doutrinas essenciais, v. 4), p. 185.
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Já o art. 37 disciplina o conjunto mínimo de aspectos que devem ser
analisados previamente à implantação dos empreendimentos classificados
como geradores de impacto:

Art. 37. O EIV será executado de forma a contemplar os efeitos positivos
e negativos do empreendimento ou atividade quanto à qualidade de vida
da população residente na área e suas proximidades, incluindo a análise,
no mínimo, das seguintes questões:
I - adensamento populacional
II - equipamentos urbanos e comunitários
III - uso e ocupação do solo
IV - valorização imobiliária
V - geração de tráfego e demanda por transporte público
VI - ventilação e iluminação
VII - paisagem urbana e patrimônio natural e cultural
Parágrafo único. Dar-se-á publicidade aos documentos integrantes do
EIV, que ficarão disponíveis para consulta, no órgão competente do Poder
Público municipal, por qualquer interessado.

O rol elencado não é taxativo, permitindo à municipalidade, se assim
julgar pertinente, ampliar este conjunto, incluindo novos itens. Por fim, o art.
38 esclarece sobre a distinção entre o EIV e o Estudo de Impacto Ambiental
(EIA), salientando que o primeiro não substitui o segundo, que é, a rigor,
mais abrangente e regido por normas federais de cunho ambiental, mesmo
anteriores ao Estatuto da Cidade (Resolução CONAMA nº 01/86). Nesse sentido,
a independência entre esses instrumentos não apenas reflete a separação
de competências atualmente vigente para os processos de licenciamento
urbanístico (a cargo do município) e ambiental (conduzidos nas esferas federal
e estadual, via de regra), como também intenta uma renovação na própria
perspectiva analítica sobre impacto urbano, mais condizente com as bases
atuais sobre as quais se assentam a noção de direito à cidade. Trata-se, assim,
de um giro copernicano na própria concepção do instituto jurídico da licença
urbanística, já não mais como exteriorização de um direito adquirido dos
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particulares, mas expressão do interesse público e social na produção do espaço
urbano, sujeito a ponderada análise prévia:

Dessa forma, não se pode olvidar que caracterizar a licença urbanística
como ato vinculado e unilateral reconhecedor de um direito prévio,
declaratório de condições pré-existentes, como era feito tradicionalmente
(SILVA, 2010, P. 434-436), é assaz simplista frente aos desafios exigidos
pela necessidade de aplicação dos princípios da prevenção e precaução
no Estado Socioambiental. Nessa condição, a licença urbanística se
transforma em ato administrativo complexo, tendo uma fase cogente,
que é a avaliação do impacto (...) Assim, pelas razões expostas, percebese, além do que foi dito, que gradualmente as licenças de construção e
alvarás irão atingir o mesmo nível de complexidade urbano-ambiental
que as licenças ambientais, sendo conferidas em face do caso concreto e
conforme condicionantes adrede especificadas, bem como tendo eficácia
rebus sic stantibus (CAPPELLI; MARCHESAN, STEIGLEDER, 2008, p. 68-71),
constituindo-se em verdadeiro ato administrativo sui generis.134

Igual juízo ventilam os autores no campo do direito ambiental
contemporâneo:

(...) o direito declarado pela licença ambiental, em regra, jamais se
estabiliza, ou seja, é sempre condicionada ao grau de poluição permitido
pelo direito. Os direitos, em regra, são passíveis de aquisição definitiva,
mas existem alguns que não o são. Dentre esses, na maioria das vezes,
o sistema não prevê o direito, mas permite à Administração decidir se o
institui ou não, hipóteses em que o ato administrativo instituidor recebe
doutrinariamente o nome de autorização. Em raríssimos casos, o próprio
sistema prevê direitos não passíveis de aquisição definitiva. O direito
declarado pela licença ambiental, concluiu-se, é uma dessas hipóteses:

134 ARGENTA, Graziela e ZANETI JÚNIOR, Hermes. O Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV):
Alternativas Dogmáticas para sua Eficácia Imediata e Autoaplicabilidade. In: Revista Magister de
Direito Ambiental e Urbanístico, v. 49, ago/set 2013, pp. 25-26.
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está subordinado constantemente à proibição de poluição não tolerada,
é um direito rebus sic stantibus.135

O Estudo de Impacto de Vizinhança, postula-se, é engrenagem central
dessa nova maquinaria administrativa. Porém, no que consiste este “estudo”?
Como caracterizar o “impacto” que é seu objeto? E qual a abrangência da
“vizinhança” onde o mesmo ocorre?

2.2. Os conceitos de “vizinhança”, “impacto urbano” e “área de influência”
Segundo Pillotto, Santoro e Freitas, a noção de “vizinhança” pode ser
associado “à ideia de região localizada perto ou ao redor de um local; arredor,
cercania, imediação; situação do que é contíguo ou limítrofe; conjunto de
pessoas que habitam lugares vizinhos”136. Ainda, os autores anunciam o conceito
de “vizinhos urbanos”, que remonta à obra de Antônio Cordeiro, diferenciandoos dos vizinhos civis. Ao passo que estes seriam os mais próximos, em relação
de contiguidade, aqueles são “os que ocupam ou utilizam uma localidade
ou região pouco mais distante, não adjacente, mas dentro do âmbito de
propagação dos usos, obras e atividades impactantes, onde as interferências
nocivas repercutem”137.
Não obstante, o emprego contemporâneo das categorias Área de
Influência Direta e Indireta promove um elastecimento do termo “vizinhança”,
o qual, em última instância, poderia ser aplicado a toda a área urbana de um
município, a depender do alcance dos impactos gerados por determinado
empreendimento (impactos estes relacionados, no mínimo, aos aspectos
contidos no art. 37 do Estatuto). Portanto, é antes a dimensão e a escala dos
efeitos sócio-espaciais produzidos que definem a abrangência do estudo a ser

135 MARTINS, Ricardo Marcondes. Regime Jurídico da Licença Ambiental. In: MILARÉ, Édis e
MACHADO, Paulo Affonso Leme (Orgs.). Op. cit., p. 223.
136 PILOTTO, Angela Seixas; SANTORO, Paula Freire e FREITAS, José Carlos de. Estudo de Impacto
de Vizinhança: desafios para sua regulamentação frente ao caso de São Paulo. Artigo apresentado
no VII Congresso Brasileiro de Direito Urbanístico. Oficina 4: Aplicabilidade dos Instrumentos de
Política Urbana. São Paulo, 2013, p. 09.
137 PILOTTO, Angela Seixas; SANTORO, Paula Freire e FREITAS, José Carlos de. Idem, p. 09.
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desenvolvido, equiparando o conceito de “vizinhos urbanos” a todos os direta
ou indiretamente afetados, o que transforma este num tópico especialmente
nevrálgico dos Estudos de Impacto:

A definição de vizinhança/área de influência é um aspecto relevante da
regulamentação de EIV/RIV, que deveria constar da lei, mencionando
a quem cabe a definição da área de influência e que critérios deve-se
ser observar. É desejável que a Prefeitura, e não o empreendedor, fique
responsável por definir a área de influência de cada empreendimento no
processo de licenciamento, tendo em vista as características específicas
deste, da região onde estará localizado e a abrangência que o impacto
pode ganhar. De outra forma, esta definição pode ser realizada pelo
empreendedor, no âmbito do EIV, sendo sujeita a avaliação pelo órgão
licenciador, que pode alterá-la, se achar necessário. A área de influência
também deve refletir as escalas de análise. É muito comum que os EIVs
utilizem dados municipais, muito genéricos, que não permitem a avaliação
do impacto em uma escala local.138

Diante da diversidade de portes e de usos que estes projetos podem
abrigar, parece desaconselhável padronizar de antemão tanto os possíveis
impactos diretos e indiretos como sua amplitude. Isso porque a intensidade e o
tipo de impacto gerado na vizinhança decorre da relação entre o empreendimento
e a resiliência do meio que o recepcionará. Com efeito, não se pode pensar no
Estudo de Impacto de Vizinhança fora do quadro geral da ordenação territorial
e do planejamento urbano, entendido o zoneamento como instrumento
de equacionamento preventivo de impactos e de concertação antecipada
da convivência. Ademais, o EIV ganha em centralidade, na medida em que a
tendência atual é de se fomentarem zonas de uso misto, sem exclusividade de
uso e, logo, com maiores conflitos.
É razoável, portanto, que a própria legislação delimite um raio mínimo
de abrangência a ser adotado em todos os Estudos de Impacto de Vizinhança,
mas jamais um parâmetro máximo fixo, posto que o grau de espraiamento dos
efeitos benéficos e deletérios de cada empreendimento é muito particular.
138 PILOTTO, Angela Seixas; SANTORO, Paula Freire e FREITAS, José Carlos de. Idem, p. 11.
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Na mesma linha, despropositado limitar o valor das medidas (adaptativas,
mitigadoras, compensatórias, potencializadoras, etc.) a serem estipuladas a um
percentual do custo do empreendimento, como fazem alguns municípios.

3. ANTECEDENTES E HISTÓRICO EM CURITIBA
3.1. Panorama da evolução legislativa municipal (1975-2011)
Para se compreender o processo atual de licenciamento em Curitiba,
faz-se necessário apresentar, primeiramente, o histórico da legislação municipal
nas áreas ambiental e urbana referentes aos procedimentos de licenciamento
para grandes empreendimentos e/ou atividades com potencial de impactar o
seu entorno.
A primeira menção ao “direito de vizinhança” na legislação municipal
aparece na lei nº 5.234/75, que dispõe sobre o zoneamento urbano e substitui a
anterior (Lei nº 4.199/72). Na lei é garantida à vizinhança de um lote que deseje
transformar ou modificar o seu alvará de uso para comercial ou industrial, o
direito de se manifestar contra essa alteração a fim de preservar o interesse
da coletividade (Art. 13). De modo geral, para subsidiar a análise de usos
permissíveis, o diploma cria parâmetros mais restritivos, analisando a adequação
do uso que se pretende instalar e/ou modificar a zona ou setor em questão e
ainda gerenciar os possíveis conflitos com o entorno.
Somente na década de 1990 a questão do impacto gerado pela
implantação de grandes empreendimentos surge novamente na legislação
municipal, em norma que dispõe sobre política de proteção, conservação e
recuperação do meio ambiente (Lei nº 7.833/91). O Art. 8 trata da necessidade
de elaboração de estudo prévio de impacto ou análise de risco para atividades
de qualquer natureza que, durante seu processo de instalação e/ou operação,
possam causar danos ao meio ambiente. Ainda, prevê a necessidade de equipe
multidisciplinar para elaboração do estudo e a realização de audiência pública.
Em 1997 o município institui o Relatório Ambiental Prévio (RAP)
“como instrumento de análise para subsidiar o licenciamento ambiental”
(Art. 1), através do decreto nº 838/97. O RAP, ainda vigente em Curitiba139, é o
139 Para informações complementares sobre o instrumento ver subitem 3.2.2.
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principal instrumento utilizado no processo de licenciamento de atividades e/ou
empreendimentos que possam causar impactos (negativos) ao meio ambiente,
sistema viário ou à comunidade de modo geral.
O conceito de “direito de vizinhança” com o objetivo de garantir que
seja preservado o interesse da coletividade é novamente empregado em
diversas circunstâncias na lei que dispõe sobre o Zoneamento, Uso e Ocupação
do Solo (Lei nº 9.800/00), desde atividades cuja natureza possa causar incômodo
à vizinhança até solicitações de alteração de alvará de uso (transferência,
modificação ou cassação) para atividades potencialmente incômodas, perigosas.
Em tese, a manifestação da vizinhança contrária à permanência da atividade
também pode gerar a cassação do alvará. No entanto, é praticamente inexistente
a exigência de elaboração de RAP, sendo obrigatória sua elaboração apenas para
implantação de empreendimentos de qualquer porte na denominada Zona de
Contenção (Z-CON), desde que atenda a algum dos usos permissíveis previstos
no QUADRO XXII, anexo à lei.
O instrumento também comparece de modo mais fragmentário nos
Decretos Municipais 188/00 e 488/01, os quais estabelecem que empreendimentos
de qualquer natureza, a serem implantados em alguma das vias que compõem
os Setores Especiais do Sistema Viário Básico, e com área construída igual ou
superior a 5.000m², dependerão de RAP. Já o Decreto nº 673/02, que cria o Setor
Especial do Parque Natural Municipal Tanguá, dispõe sobre a necessidade de
elaboração de EIA ou RAP para subsidiar o licenciamento de empreendimentos de
significativo impacto nos setores definidos pelo seu art. 4º.
A Lei nº 11.266/2004, que visou a adequar o Plano Diretor Municipal
aos ditames do Estatuto da Cidade recepcionou, expressamente, a figura do
EIV, disciplinado no Capítulo VII por meio de quatro artigos. Ainda que o texto
apresentado seja bastante similar ao original do Estatuto, dois itens merecem
destaque: (i) o Plano Diretor furtou-se a classificar, quanto às características e/
ou tipologias, os empreendimentos sujeitos a EIV, deixando, expressamente, a
regulamentação a cargo de lei específica posterior (art. 79); e (ii) foram incluídos,
para além do conteúdo mínimo estatutário, itens140 referentes à análise de
empreendimento que já eram previstos para o RAP. Três anos mais tarde, o EIV
foi instituído como instrumento de análise para licenciamento das estações de

140 Estes itens são apresentados no item 3.2.2.
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telecomunicação (Decreto Municipal nº 702/07), adotando, porém as mesmas
diretrizes estampadas na Lei Municipal nº 11.266/04 (Art. 80).
Digna de nota, outrossim, a constituição da Comissão de Avaliação da
Legislação Urbanística, por meio do Decreto Municipal nº 349/08, tendo por
função “avaliar e propor as adequações da legislação correlacionada com a Lei
nº 11.266/2004” (art. 1º), ou seja, regulamentar os instrumentos propostos no
Estatuto da Cidade para possibilitar a efetiva aplicação das políticas e diretrizes
estabelecidas pela normativa federal. Dentre as adequações necessárias
previstas está a avaliação e proposta para a regulamentação do Estudo de
Impacto de Vizinhança. segundo o art. 3, V, ‘g’. Por fim, destaca-se o Decreto
Municipal nº 1.819/11, que trata do Sistema de Licenciamento Ambiental, o
qual também alude à regulamentação dos instrumentos de licenciamento ainda
carentes de lei específica, como é caso do EIV, concedendo ao Poder Público
prazo de 90 dias para tanto, prazo já há muito extrapolado.

3.2. O EIV em face dos demais instrumentos de avaliação de impacto
Frente a este panorama, importa resgatar o comentário de Cymbalista141
sobre a diversidade de instrumentos, de maior ou menor idade, aplicados
anteriormente à edição do Estatuto da Cidade por certos municípios, com
finalidades e, amiúde, também nomenclaturas, semelhantes (Relatório de
Impacto de Vizinhança, Estudo de Viabilidade Urbana, etc142.). Parte deles já se
achava instituída formalmente, outros eram realizados como fruto casuístico
e espontâneo da “pressão direta de moradores das redondezas de futuros
empreendimentos”. Experiência precedente são, igualmente, os estudos para
tratamento de Pólo Gerador de Tráfego (DENATRAN, 2001). Clarificar seus
contornos, por óbvio, é essencial para delimitar o espaço de identidade e de
funcionalidade do Estudo de Impacto de Vizinhança, inclusive averiguando a
necessidade ou não de manutenção dos instrumentos que lhe antecedem.

141 Cymbalista, R. Estudo de Impacto de Vizinhança. Boletim Dicas Instituto Pólis: nº 192, 2001.
142 Esse ajuste e aprimoramento é muito particular em cada Município, conformam as pesquisas.
Vide: PEGORARO, Denise Bonat. A implementação institucional do Estudo de Impacto de
Vizinhança e as práticas consolidadas de outros estudos de impacto. Dissertação de Mestrado.
Universidade Federal do Rio Grande do Sul: Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano
e Regional. Porto Alegre, 2010.
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3.2.1. Estudo de Impacto Ambiental (EIA)
A Lei Federal nº 6.938/81 conforma a avaliação de impacto ambiental
como um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente (Art. 9, inciso
III), que mais tarde seria transformado efetivamente no Estudo de Impacto
Ambiental (EIA) pela Resolução CONAMA nº 01/86. O documento compreende
impacto ambiental como (art. 1º):

(...) qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas
do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia
resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam:
I. a saúde, a segurança e o bem-estar da população; II. as atividades
sociais e econômicas; III. a biota; IV. as condições estéticas e sanitárias do
meio ambiente; V. a qualidade dos recursos ambientais.

O conteúdo mínimo que o estudo deve considerar é abordado no art. 6º:
			
Art. 6º - O estudo de impacto ambiental desenvolverá, no mínimo, as
seguintes atividades técnicas:
I. diagnóstico ambiental da área de influência do projeto, completa
descrição e análise dos recursos ambientais e suas interações, tal como
existem, de modo a caracterizar a situação ambiental da área, antes da
implantação do projeto, considerando:
a) o meio físico - o subsolo, as águas, o ar e o clima, destacando os recursos
minerais, a topografia, os tipos e aptidões do solo, os corpos d’água, o
regime hidrológico, as correntes marinhas, as correntes atmosféricas;
b) o meio biológico e os ecossistemas naturais - a fauna e a flora,
destacando as espécies indicadoras da qualidade ambiental, de valor
científico e econômico, raras e ameaçadas de extinção e as áreas de
preservação permanente;
c) o meio socioeconômico - o uso e a ocupação do solo, os usos da água
e a socioeconomia, destacando os sítios e monumentos arqueológicos,
históricos e culturais da comunidade, as relações de dependência entre
a sociedade local, os recursos ambientais e a potencial utilização futura
desses recursos. (...)
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Em princípio, portanto, caberia ao EIA abarcar os diversos aspectos
urbanísticos implicados nos licenciamentos ambientais. Contudo, reconhecese que, historicamente, este viés foi menosprezado ou subdimensionado nas
avaliações de impacto ambiental, seja pela frouxidão das regras nacionais (que
não discriminam de modo pormenorizado os elementos que integrariam o
“meio socioeconômico”), seja por uma deficiência de perspectiva dos próprios
órgãos de licenciamento e das equipes técnicas contratadas para os serviços de
consultoria, as quais nem sempre dispõem de profissionais habilitados na área
de urbanismo143.
A literatura atesta outras distinções de relevo entre o EIV e o EIA-RIMA,
conquanto não se rechace a possibilidade de sua exigência concomitante e/ou
complementar:

O EIV não é suficiente para dispensar a elaboração de um EIA nos
casos em que este se aplica, muito embora seja possível a utilização
concomitante dos dois instrumentos na avaliação urbanística e ambiental
do empreendimento. Comparados os dois estudos, o EIV é menos
complexo quanto ao objeto de análise, restrito aos impactos urbanos.
Atente-se, porém, que o EIV não corresponde a um EIA/RIMA reduzido,
pois não exige a metodologia de análise e rito de aprovação nos mesmos
moldes, muito embora possam ser utilizados. O EIV é bastante específico
para avaliar e solucionar os impactos gerados pela edificação ou atividade
na vizinhança, de modo que a análise parte do projeto para o meio, e
não o contrário, como se propõe o EIA/RIMA, cujo diagnóstico ambiental
determinará até mesmo a localização do empreendimento. (...) O EIV,
por sua vez, não objetiva as licenças ambientais do empreendimento,

143 Por vezes, e a despeito na nova exegese legal, esses aspectos continuam sendo negligenciados
nos próprios Estudos de Impacto de Vizinhança, para o que atentam Lollo e Röhm: “Mesmo
com os pressupostos adequados, a forma de conduzir as análises também é determinante para
que se obtenham resultados fidedignos. O levantamento dos dados determina a qualidade da
informação a ser tratada, e a segurança na análise define a confiabilidade dos resultados para fins
de alternativas e medidas mitigadoras e compensatórias. (...) Em boa parte dos casos, as análises
se restringem a aspectos relacionados ao sistema viário, os impactos geralmente são resolvidos por
investimentos do poder público que acabam por viabilizar e valorizar os empreendimentos. Além
disso, boa parte considera como área de influência apenas a quadra na qual o imóvel se encontra
ou, no máximo, as quadras adjacentes, deixando de considerar os impactos presentes em outras
áreas.” (LOLLO, José Augusto e RÖHM, Sérgio Antonio. Aspectos negligenciados em Estudos de
Impacto de Vizinhança. In: Estudos Geográficos, Rio Claro, pp. 40-41, Dezembro – 2005).
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mas as edilícias e de funcionamento a cargo do poder público municipal
(alvará de construção, carta de habite-se, autorização de funcionamento,
concessão de uso, entre outros) e, portanto, o departamento de análises
urbanas do município é o órgão competente para sua apreciação. Notese que, conforme discutido acima, o EIV é um documento integrante do
processo de aprovação do projeto, de modo que sua elaboração só será
oportuna caso se refira não a um estudo preliminar, mas a um anteprojeto
arquitetônico e urbanístico, em fase avançada de detalhamento, cujo
resultado subsidiará a finalização do projeto executivo.144

No que toca às atribuições para o licenciamento ambiental e aprovação
dos EIAs, a Lei Federal nº 6.938/81 estabeleceu, ab ovo, a União e os Estados
como entes competentes. O quadro se alterou com a edição da Resolução nº
237/1997 do CONAMA, a qual, em seu artigo 6º, franqueou a municipalização
do processo nos casos de empreendimentos de mero impacto local145 ou,
ainda, mediante convênio entre Município e o órgão estadual responsável146.
Tal possibilidade foi ampliada com a emergência da Lei Complementar nº
140/2011, que desfraldou os requisitos para a efetivação dessa delegação
de competências. A lei federal recebeu normatização, no Estado do Paraná,
pela Resolução n. 88/2013 do Conselho Estadual do Meio Ambiente – CEMA,
contendo critérios, procedimentos e tipologias para licenciamento ambiental
municipal de atividades, obras e empreendimentos (Anexo 1). Atente-se
que essa relação consolida uma noção de impacto local de grande valia para
subsidiar um primeiro desenho da regulamentação do Estudo de Impacto de
Vizinhança.

144 VENCESLAU, Luciana Sampaio. INFORMAÇÃO TÉCNICA N° 156/08 - 4a CCR: Estudo de
Impacto de Vizinhança - EIV. Descrição. Aplicabilidade. Diferenças entre EIV e EIA/RIMA. Brasília:
Ministério Público Federal: 4ª Câmara de Coordenação e Revisão (Meio Ambiente e Patrimônio
Cultural), 2008, p. 05.
145 Conforme tipologia definida pelos respectivos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente, além
dos empreendimentos localizados em unidades de conservação instituídas pelo Município (exceto
Áreas de Proteção Ambiental – APAs).
146 Art. 6º - Compete ao órgão ambiental municipal, ouvidos os órgãos competentes da União,
dos Estados e do Distrito Federal, quando couber, o licenciamento ambiental de empreendimentos
e atividades de impacto ambiental local e daquelas que lhe forem delegadas pelo Estado por
instrumento legal ou convênio.
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Desta prerrogativa se vale, ainda hoje, o Município de Curitiba
autorizado a manejar também o EIA-RIMA, com lastro em termo de Convênio de
Cooperação Técnica firmado com o Governo do Paraná147, por meio da Secretaria
de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMA, com a interveniência
do Instituto Ambiental do Paraná – IAP.

3.2.2. Relatório Ambiental Prévio (RAP)
Instituído no município de Curitiba como instrumento de licenciamento
ambiental em 1997, através do Decreto Municipal n. 838/97, o RAP é de
obrigatória elaboração para licenciamentos de uma série de atividades e/ou
empreendimentos enunciados no art. 2º:

I - obras de saneamento, tais como sistemas de abastecimento de água,
sistemas de esgoto sanitário, sistemas de drenagem, dragagem e limpeza
ou desobstrução de rios, listados no Art. 3º, da Resolução 05/88 - CONAMA;
II - extração de minérios, inclusive os de classe II, definidos no Código de
Mineração;
III - projetos de parcelamento do solo (loteamentos e desmembramentos)
com área de 50 a 100ha (cinquenta a cem hectares);
IV - empreendimentos comerciais e de serviços, que devido ao seu
porte, natureza ou área de localização, possam representar alteração
significativa sobre o meio ambiente;
V - cemitérios;
VI - crematórios.

147 Para maiores informações sobre este mecanismo e demais experiências similares, conferir:
MOTTA, Diana Meirelles da Motta e PÊGO, Bolívar (Orgs.) Licenciamento Ambiental para o
Desenvolvimento Urbano: avaliação de instrumentos e procedimentos. Rio de Janeiro: IPEA,
2013. Disponível em: http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/livro_
licenciamento_ambiental.pdf
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Sem embargo, conforme documento divulgado pelo IPPUC148, que
contêm dados da Secretaria Municipal de Meio Ambiente referentes aos 54 RAPs
exigidos no período de quinze anos (1997-2012), todos os empreendimentos
analisados inserem-se no item IV149.
Embora a coordenação e o trâmite do relatório seja de responsabilidade
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA), outros órgãos municipais
relacionados ao planejamento e gestão urbana são aptos a solicitar a elaboração
de RAP para subsidiar o licenciamento de empreendimentos e/ou atividades
que possam gerar significativo impacto sobre o meio urbano, sendo eles:
Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC); Secretaria
Municipal de Urbanismo através do Conselho Municipal de Urbanismo (CMU)150
ou Urbanização de Curitiba S.A. (URBS)151. O art. 5º do decreto enumera
os itens que compõem o conteúdo mínimo a ser agregado aos relatórios de
impacto ambiental, que, conforme mencionado no subitem 2.1., foram também
recepcionados pelo art. 80 da Lei nº 11.266/04, que dispõe sobre a adequação
do Plano Diretor ao Estatuto da Cidade:

I - descrição detalhadas do projeto ou empreendimento, inclusive com as
plantas preliminares ou anteprojeto;
II - delimitação das áreas de influência direta do empreendimento e
descrição detalhada das suas condições ambientais;
III - identificação dos impactos a serem causados pelo empreendimento
nas fases de planejamento, implantação, operação e desativação, se for
o caso;

148 CURITIBA/IPPUC. Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV: estudos para a regulamentação do
EIV no município de Curitiba. Apresentação ao CONCITIBA. Coordenação do Uso do Solo, IPPUC.
2012. Disponível em: http://concitiba.ippuc.org.br/anexos/EIV-8RE_Concitiba.pdf Informações
complementares sobre o processo de licenciamento, tais como: (i) quantos empreendimentos
apresentados obtiveram licença; (ii) quantos foram negados; ou ainda (iii) quantos tiveram que
realizar algum ajuste quanto as medidas mitigadoras e/ou compensatórias, não foram incluídas no
documento elaborado pelo IPPUC.
149 Os empreendimentos mais analisados foram: hipermercados, shoppings, universidades, sedes
administrativas e edifícios comerciais.
150 Decreto Municipal nº 838/97, Art. 4o.
151 A URBS foi incluída na relação através do Decreto Municipal nº 897/05.
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IV - medidas de controle ambiental e/ou medidas compensatórias
adotadas nas diversas fases, citadas no inciso III.

O diploma impõe, ainda, que o relatório seja elaborado por equipe
multidisciplinar (art. 6º); que se dê publicidade ao RAP quando protocolado na
SMMA (art. 7º); e que o mesmo não tenha o condão de substituir o EIA/RIMA,
nas hipóteses de empreendimentos e/ou atividades previamente definidas pela
Resolução CONAMA nº 01/86 (art. 11).
Apesar do histórico do instrumento, o qual não pode ser desconsiderado
como importante antecedente do EIV, o RAP apresenta fragilidades críticas, tais
como:
(i) o texto do item IV do art. 2 é bastante subjetivo e permite
interpretações divergentes, o que não contribui para a clareza das obrigações
a que estão sujeitos os particulares, podendo dar azo a arbitrariedades ou
eventuais contestações judiciais;
(ii) ao atribuir a responsabilidade da elaboração do relatório ao
empreendedor - principal interessado na sua pronta aprovação – gera-se
ambiente desfavorável à isenção técnica e perde-se a garantia da imparcialidade
da análise e diagnóstico contidos no estudo;
(iii) embora a publicidade dos relatórios esteja prevista, não há alusão
às formas de questionamento, participação e eventual contestação por parte da
comunidade como um todo.

3.2.3. Estudo de Pólo Gerador de Tráfego (PGT)
Voltado precipuamente ao gerenciamento de alguns aspectos da
mobilidade nos centros urbanos, o PGT foi conceituado e recomendado pelo
Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN) em 2001, com o objetivo de
proporcionar análise de grandes empreendimentos com potencial de atrair ou
produzir elevadi número de viagens, “causando reflexos negativos na circulação
viária em seu entorno imediato e, em certos casos, prejudicando a acessibilidade
de toda a região, além de agravar as condições de segurança de veículos e
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pedestres” 152. De certa forma, os seus primórdios já se achavam esboçados no
art. 93 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal n. 9.503/1997):

Art. 93. Nenhum projeto de edificação que possa transformar-se em pólo
atrativo de trânsito poderá ser aprovado sem prévia anuência do órgão
ou entidade com circunscrição sobre a via e sem que do projeto conste
área para estacionamento e indicação das vias de acesso adequadas.

Sucintamente, após apreciação da legislação urbanística e ambiental
de Curitiba, é possível aferir que o município caracteriza como virtualmente
sujeito ao Estudo de PGT qualquer empreendimento, independente da
atividade, que apresente uma área de construção igual ou superior a 5.000m²,
desconsiderando dados importantes como, por exemplo, número de vagas de
estacionamento, utilizado como parâmetro de análise pelo município de São
Paulo, ou de unidades, utilizado em Belo Horizonte empreendimentos de uso
residencial.

3.2.4. Quadro-síntese comparativo
Do exposto, a tabela abaixo busca sistematizar algumas das principais
características dos instrumentos mobilizados pelo Município de Curitiba, em
face dos elementos mínimos integrantes dos Estudos de Impacto de Vizinhança,
revelando dissonâncias comparativas:

152 BRASIL/DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO. Manual de procedimentos para o
tratamento de polos geradores de tráfego. Brasília: DENATRAN/FGV, 2001, p. 08.
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ITEM

PRINCIPAIS COMPONENTES DO EIV

RAP

1.

Analisar a capacidade/dimensionamento das redes de
infraestrutura e/ou concessionárias de serviços públicos.

X

2.

Analisar a existência e a capacidade de atendimento de
equipamentos urbanos e comunitários no entorno.

X

3.

4.

Avaliar a adequação do empreendimento e/ou atividade
aos usos e ocupações previstas para os lotes vizinhos, assim
como as possíveis alterações nestes padrões decorrentes da
sua implantação.
Analisar os possíveis impactos nas condições de ventilação,
iluminação, insolação, radiação e luminosidade causadas
pela implantação do empreendimento no microclima da
vizinhança.
gerada

PGT

X

X

5.

Analisar a valorização imobiliária
empreendimento nos lotes do entorno.

pelo

6.

Realizar estudo viário que contemple: geração de tráfego,
estudos de fluxos de pedestre e veículos, demanda por
transporte coletivo, etc.

X

7.

Verificar a compatibilidade do novo empreendimento com a
paisagem urbana, patrimônio natural ou cultural.

X

8.

Contemplar os possíveis impactos positivos e negativos
da implantação do empreendimento na qualidade da vida
da população residente na área e seu entorno, inclusive
adensamento populacional

9.

Propor
medidas
adaptativas,
mitigadoras
e/ou
compensatórias para os possíveis impactos negativos.

X

X

X

Tabela 01 – Aspectos integrantes do EIV analisados pelos instrumentos
utilizados pelo Município de Curitiba.
Fonte: Legislação municipal e Termos de Referência do RAP.
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O RAP, que na prática já funciona como uma espécie incompleta
de Estudo de Impacto de Vizinhança em Curitiba, apresenta com ele muitos
pontos em comum. Porém, do ponto de vista do seu conteúdo, desconsidera
importantes aspectos relacionados à dinâmica econômica da área, por exemplo,
que podem gerar significativos impactos em termos de valorização imobiliária
dos lotes do entorno, até mesmo gentrificação (itens 5 e 8). No caso do PGT,
a insuficiência do instrumento é nítida, restringindo sua análise aos aspectos
viários e a possíveis mitigações e/ou compensações afetas ao tema, ou seja,
apenas excepcionalmente operando um conceito mais amplo e atualizado de
mobilidade urbana.

3.3. Carências identificadas no cenário atual
A problematização do cenário supra descrito revela uma série de
insuficiências, descompassos e sobreposições dos instrumentos em vigor para
subsidiar o licenciamento de empreendimentos de impacto, reforçando a
urgência de revisão e atualização de procedimentos, perspectivas e parâmetros.
Inicialmente, é de se destacar a utilidade de compatibilização e integração entre
os licenciamentos urbanístico e ambiental153, impreterível, sobreduto, nos casos
de competência municipal plena para sua realização, matéria que não pode
ser olvidada pelo novo Plano Diretor em construção. De maneira esquemática,
sistematizam-se as demais deficiências identificadas em três eixos: a) déficit
de segurança jurídica; b) déficit de consistência técnica e; c) déficit de gestão
democrática:

a ausência de regulamentação municipal do instrumento provoca
insegurança jurídica, pois nem os empreendedores, nem os munícipes em
geral sabem exatamente em que situações é obrigatória a apresentação
de estudos de impacto, sob quais critérios serão apreciados, que tipo de
medidas serão demandadas a partir deles ou qual o seu trâmite dentro do
153 Lacuna sinalizada pela literatura há já algum tempo. Cide: PRESTES, Vanêska Buzelato.
A necessidade de compatibilização das licenças ambiental e urbanística no processo de
municipalização do licenciamento ambiental. In: CARVALHO, Ana Lúcia Soares et al. Temas de direito
urbano-ambiental. Belo Horizonte: Fórum, 2006. / AVZARADEL, Pedro Curvello Saavedra Avzaradel
Compatibilização dos Estudos de Impacto Ambiental e Urbanístico e Sua Relevância para a Gestão
de Riscos. In: Revista Magister de Direito Ambiental e Urbanístico, n. 16, fev/mar. 2008.
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universo de secretarias e órgãos intervenientes. Tal obscuridade pode dar
azo à arbitrariedade e a decisões pouco transparentes, além de fomentar
dúvidas e incertezas no ambiente da própria Administração Pública154.
Um dos desdobramentos relevantes disso é que, conforme informações
prestadas pela própria Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Anexo 2),
apenas cinco RAPs foram exigidos pelo Município no período 2012-2014;
a utilização exclusiva do PGT e do RAP, em detrimento do Estudo de
Impacto de Vizinhança nos moldes contemporâneos é sintoma de
defasagem em face da compreensão contemporânea do que seja impacto
urbano. O primeiro é extremamente limitado, não adotando o conceito
integral de mobilidade vigente na Lei Federal n. 12.587/2012, ao passo
que o segundo apresenta um viés preponderante de meio ambiente
natural e não contempla todos os aspectos urbanísticos exigidos pelo
art. 37 do Estatuto da Cidade. Na prática, o círculo vicioso se repete:
perspectivas restritivas conduzem a diagnósticos precários e estudos com
pouca consistência técnica que são, por sua vez, traduzidos em medidas
adaptativas, mitigadoras ou compensatórias com baixa efetividade,
subdimensionando as externalidades negativas dos empreendimentos.
Esses custos sociais e ambientais não contabilizados dificultam, ao
final, a qualidade de vida urbana de maneira difusa e impõem sérios
entraves ao próprio esforço de planejamento, ao produzir interferências
e incomodidades em áreas, muitas vezes, já consolidadas e ao deixar
um passivo a ser futuramente arcado pelos cofres públicos, onerando
desnecessariamente a toda a coletividade;
o déficit de informação se expressa na falta de publicidade dada aos
processos de licenciamento e nos percalços que tem de contornar o
cidadão para obter acesso aos seus documentos e resultados, cerceando o
controle social155. Tampouco existe definição sobre as formas e espaços de

154 A própria Operação Urbana Consorciada “Linha Verde”, instituída pela Lei Municipal n.
13.909/2011, é exemplo disso. Embora o art. 33, V, do Estatuto da Cidade exija expressamente
Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança para esse tipo de intervenção urbana, apenas em janeiro
de 2012, depois de sua aprovação, foi elaborado EIA-RIMA (vide website da operação: http://
www.curitiba.pr.gov.br/conteudo/cepac-eiarima/573).
155 Tal dificuldade foi experimentada no desenrolar da própria pesquisa que embasou este
documento. Para compreender melhor o formato do licenciamento urbano no Município de Curitiba
buscou-se, junto à Secretária Municipal de Meio Ambiente, obter acesso ao catálogo de Relatórios
Ambientais Prévios já realizados e seus respectivos processos administrativos. O intuito era o de

V. 1: ORDENAMENTO TERRITORIAL, INSTRUMENTOS DE POLÍTICA URBANA E GESTÃO DEMOCRÁTICA DA CIDADE

321

participação da população afetada na interpretação e no direcionamento
dos estudos de impacto. A comunidade residente ou usuária do entorno
dos empreendimentos, hoje, pode nem mesmo ser consultada sobre
tais questões. Ademais, o Conselho da Cidade de Curitiba – CONCITIBA
não goza, entre suas competências, de prerrogativa para intervir nos
licenciamentos ou apreciar suas sugestões e conclusões. Essa conjuntura
repercute num monopólio do discurso técnico, incompatível com o novel
modelo de gestão democrática da cidade.

Destarte, é patente a necessidade de adequada regulamentação e
implementação do instituto para superar os impasses apontados. A moldura
genérica para essa normatização está dada pelas diretrizes nacionais do Estatuto
da Cidade, contudo, é substancial a lacuna a ser preenchida pelo Município, que
deverá fazer opções teóricas e políticas de vulto. Assim, é útil colacionar outras
experiências, fracassadas e exitosas, de conformação do EIV, não para reproduzilas tout court, mas para sinalizar as adaptações necessárias ao contexto local.

4. ANÁLISE COMPARATIVA DA LEGISLAÇÃO REGULAMENTADORA
Na esteira dessas percepções vestibulares, realizou-se levantamento
abrangente da legislação regulamentadora dos Estudos de Impacto de
Vizinhança, em 32 (trinta e dois) municípios brasileiros, conjugando duas escalas
de análise. A primeira, com ênfase quantitativa, teve por objetivo verificar o
percentual de capitais estaduais, incluindo-se, nesta listagem, o Distrito Federal,
que empregam o EIV, com esta nomenclatura e nos termos previstos pelo
Estatuto da Cidade. Os casos de municípios que seguem utilizando instrumentos

dissecar o instrumento, verificando como se dá a elaboração dos projetos pelo empreendedor e
– principalmente – qual o trato da Administração Pública em sua análise. Assim, o Projeto Cidade
em Debate formalizou pedido de acesso a tais dados. Em resposta, foram disponibilizados três
RAPs (alegadamente, em função do volume dos documentos). Ocorre que a referida Secretaria
apresentou tão somente o estudo elaborado, e não o procedimento em sua integralidade,
impedindo que se apreciassem quais foram as exigências feitas e qual o trâmite interno. Diante
disso, foi protocolado sob o n. 01-098219/2014, em 02/10/2014, novo requerimento fundado na Lei
de Acesso à Informação, havendo retorquido a SMMA, na data 21/10/2014, só poder disponibilizar
“1 material de um empreendimento por vez” (Anexo 2). Restaram, portanto, evidenciados os
obstáculos para o acesso aos licenciamentos e estudos, quando os mesmos deveriam integrar a
transparência ativa do Município.
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análogos, porém, anteriores à Lei 10.257/2001 foram considerados na categoria
“EIV não regulamento”, a não ser quando se tenham promovido as adaptações
normativas necessárias, como no exemplo de Porto Alegre, discriminado adiante.
Ainda neste quesito, cumpre destacar que, situados por pesquisa jurisprudencial
nos bancos de dados eletrônicos dos Tribunais de Justiça Estaduais, consideramos
como regulamentado o instituto quando a as normas municipais fixam o rol de
empreendimentos de impacto de licenciamento especial obrigatório, embora
não haja, de fato, consenso entre as Administrações sobre qual o nível de
detalhamento legal que se requer para tornar o EIV efetivamente aplicável.
Este critério, embora paute uma parcela significativa dos precedentes
compilados, não limita a atuação propositiva do Poder Judiciário. Nota-se uma
tendência contemporânea em direção ao alargamento do controle jurisdicional,
com fulcro nos princípios da prevenção e da precaução, permitindo invocar, no
caso concreto, diretamente as regras do Estatuto da Cidade sobre Estudo de
Impacto de Vizinhança, ainda quando a inércia legislativa dos municípios não
tenha produzido regulamentação local. Essa inflexão é perceptível tanto na
judicatura estadual quanto federal, pavimentando novo paradigma de aplicação
da norma:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LIMINAR
- AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LICITAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE PRESÍDIO REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA CAUTELA LIMINAR. A construção de
presídio é empreendimento de obra pública que causa impacto ambiental
e de vizinhança, enquadrando-se nas exigências da Lei n* 10.257/01
(Estatuto da Cidade) e no art. 225, inciso IV, da CF. É, pois, de cautela, a
concessão da liminar para estas providências. Recurso provido.
(...)
Bem salientado ainda é o aspecto legal da Lei n° 10.257/01 (Estatuto da
Cidade), cuja previsão de estudo de impacto de vizinhança, decorrente
dos artigos 36 a 38, não está subsumido à legislação local, uma vez que a
omissão desta não exclui aquela.
(...)
Assim, não parece comportar maiores debates sobre disposições
meramente administrativas e de cunho regulamentar, quando há expressa
previsão constitucional e legal federal, que exigem a cautela ora almejada
pela agravante, sendo cabível a suspensão dos atos administrativos de
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licitação pública e de execução das obras da unidade prisional de Caiuá,
para que venham a compor o respectivo procedimento a realização
dos estudos prévios de impacto ambiental (EIA) e de vizinhança (EIV),
além da consulta popular da área urbana diretamente afetada pelo
empreendimento oficial, nesse complexo compreendendo-se não só o
município como a comarca, já que compõem o mesmo conglomerado
urbano.
(TJSP. 1ª Câmara de Direito Público. AGRAVO DE INSTRUMENTO n°
334.282-5/5-00. Rel.: Des. Danilo Panizza. Julgamento: 10 de fevereiro de
2004)
EMENTA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTRUÇÃO DE PENITENCIÁRIA.
EXIGÊNCIA DE EIA/RIMA E EIV. RESOLUÇÃO CONAMA N.º 01/1986. LEI
N.º 10.257/01. A Resolução CONAMA n.º 01/1986, que trata dos critérios
para a exigência do EIA/RIMA, não elenca como uma das atividades para
a qual a realização do estudo de impacto ambiental e seu relatório são
indispensáveis a construção de penitenciária. Embora tal rol não seja
taxativo, necessário considerar que o órgão competente já analisou os
efeitos ambientais da obra, exigindo a realização do Plano de Controle
Ambiental. Do ponto de vista do impacto na vizinhança, inquestionável
que a construção da penitenciária causa profundas modificações naquele
ambiente, tornando imperiosa a realização do EIA a fim de garantir a
preservação da qualidade de vida da população residente na área e sua
proximidades, conforme previsto no art. 37 do Estatuto da Cidade (Lei
n.º 10.257/01).
(...)
Confessando a ausência, as contra-razões do agravo do Estado do Paraná,
argumentam que o EIV não é exigível face a ausência de lei municipal
prevendo. Incorreto o argumento. Ainda que o próprio Estatuto da
Cidades estabeleça que lei municipal definirá quais empreendimentos
e atividades, privados ou públicos, dependerão de estudo prévio de
impacto de vizinhança, a ausência deste diploma legal, por inércia do
legislativo municipal, não deve afastar a importância do referido estudo.
A legislação federal quando prevê a lei municipal para regular as hipóteses
de exigência, impõe uma obrigação aos legislativos municipais quanto a
necessidade de atenção ao ponto. Não elimina, não condiciona, todavia, o
inegável direito das comunidades de resguardarem os atributos inerentes
ao direito de vizinhança, e a reclamarem, perante os órgãos autorizadores
de empreendimentos potencialmente lesivos à comunidade, a
observância dos seus preceitos. Sendo instrumento de organização
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da políticas de urbanização dos espaços municipais (Lei 10257/01, art.
4º, VI), poderia e deveria, na ausência de lei municipal, ter sido exigida
como questionamento técnico do próprio licenciamento havido. O que
não se pode é, sem estudos técnicos, permitir construção dessa natureza
em espaço municipal que se mostre evidentemente inadequado, no
presente e notoriamente, no futuro desenvolvimento urbano. (...) Ao
contrário, impõe-se tratar a questão com objetividade técnica, aos fins
de empregar o dinheiro público da melhor forma possível, e em benefício
de todas as gerações futuras de munícipes, dada a permanência da obra
ao longo dos anos junto a comunidade local. Deste modo, penso que é,
no caso em análise, pertinente a realização do EIV, como complemento
do licenciamento já realizado, a ser concluído anteriormente ao início da
obra de construção da penitenciária estadual em Cruzeiro do Oeste/PR.
(TRF-4. AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 2009.04.00.025328-8/PR, Relator:
MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, Data de Julgamento: 20/07/2009, QUARTA
TURMA)

Em suma, dispõe-se, hoje, de parâmetros hermenêuticos para nutrir
o controle judicial da omissão ou dos equívocos e distorções da própria
regulamentação municipal dos Estudos de Impacto de Vizinhança, devendo
prevalecer a lógica segundo a qual enquanto não se edite norma municipal que
enraíze e modele o instrumento em nível local, tampouco se poderão aprovar/
liberar quaisquer empreendimentos de potencial impacto, invertendo o
ambiente de liberalidade com que o poder de política administrativa é exercido,
no mais das vezes.
Feitas as devidas ponderações e ressalvas, constatou-se que das 27
(vinte e seis) capitais brasileiras, 18 (dezoito) regulamentaram156, ainda que
parcialmente, o Estudo de Impacto de Vizinhança, enquanto as outras nove157
(Curitiba inclusa) permanecem sem ele ou com instrumentos anteriores não
156 Maceió (AL), Macapá (AP), Manaus (AM), Salvador (BA), Brasília (DF), Vitória (ES), Goiânia
(GO), Cuiabá (MT), Campo Grande (MS), Belo Horizonte (MG), Belém (PA), João Pessoa (PB), Recife
(PE), Teresina (PI), Porto Alegre (RS), Florianópolis (SC), Aracaju (SE) e Palmas (TO).
157 Rio Branco (AC), Fortaleza (CE), São Luís (MA), Natal (RN), Porto Velho (RO), Boa Vista (RR),
Curitiba (PR), São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ). Registre-se que São Paulo se utiliza ainda de
instituto anterior ao EIV, porém similar, chamado Relatório de Impacto de Vizinhança, enquanto,
em Natal, a Lei Municipal n. 4.619/1995 cria o Relatório de Impacto de Vizinhança, mas não foi, até
onde se pôde aferir, alterada a partir dos novos preceitos do Estatuto da Cidade. Ambos os casos
foram, portanto, considerados sem regulamentação.
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totalmente compatíveis com a nova lógica estatutária:

Figura 01: Utilização do EIV nas capitais.
Fonte: Leis Municipais

Um caso de especial relevo é a experiência do Município de Porto
Alegre com o denominado Estudo de Viabilidade Urbanística – EVU. Segundo
Vanêsca Buselato Prestes:

Porto Alegre tem tradição na análise dos impactos de empreendimentos
no meio urbano. Desde o Plano Diretor de 1979 adotou um instrumento
denominado EVU - Estudo de Viabilidade Urbanística. O Estudo de
Viabilidade Urbanística (EVU) é um anteprojeto onde são analisadas as
interferências urbanas do empreendimento em si e no entorno. Constituise em um estudo prévio realizado pelo empreendedor, à luz da legislação
e do regramento pré-existente, para apresentação de um projeto. 158

Como o instrumento data ainda da década de 70, a emergência

158 PRESTES, V. B. Plano Diretor e Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV). Texto produzido para
a V Conferência das Cidades, promovida pela Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara de
Deputados em conjunto com o Ministério das Cidades, realizada nos dias 02, 03 e 04 de dezembro
de 2013, p. 07.
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progressiva de novos crivos legais e de outras demandas sociais, implicou no seu
aperfeiçoamento, de modo que, conquanto inicialmente focado nos impactos
sobre o sistema viário, passou a agregar, em sua análise, dimensões ambientais
e demais elementos do meio urbano.
O EVU acha-se, hoje, disposto na legislação local, no Capítulo V do
Sistema de Planejamento instituído pela Lei Complementar n. 434/99 e no Plano
Diretor Municipal, atualizado pela Lei Complementar nº 646/10. A apresentação
de EVU é necessária para projetos de construções que provoquem impacto
na cidade (art. 57, LC nº 434/99). Assim, no ano de 2012, foi editada a Lei nº
695/2012, que regulamenta a utilização do Estudo de Impacto de Vizinhança
como um dos estudos que compõem o EVU, harmonizando-os.
Destarte, nota-se que o Município de Porto Alegre, apesar de possuir
instrumental similar há longa data, incorporou os novos padrões e aspectos
próprios do EIV, como é o caso da valorização imobiliária, reafirmando que é
possível regulamentar e aplicar os novéis instrumentos de política urbana sem
descartar o acúmulo prévio e a experiência local consolidada, compatibilizandoos para uma gestão urbana mais democrática e sustentável. Tal exemplo, a nosso
entender, deve servir de norte para a revisão do Plano Diretor de Curitiba.
Este apanhado sustenta, nos marcos da primeira geração de Planos
Diretores, uma forte tendência de recepção e regulamentação do Estatuto da
Cidade, no que tange ao EIV, pelos ordenamentos jurídicos, ao menos, das
grandes metrópoles (seja diretamente no Plano Diretor, como se pôde averiguar
em algumas situações, seja em sede de lei específica subseqüente). Trata-se,
neste quesito, de um indicador de atraso do Município de Curitiba em relação
à maioria das capitais brasileiras. Muitas delas, como se dá em São Paulo159,
embora tenham sido contabilizadas como não dispondo de EIV, já deram início à
necessária revisão/adequação legislativa, num louvável esforço de remodelagem
institucional.
Superada a leitura inicial de contexto, incursionamos em exploração
qualitativa da legislação vigente, visando a obter alternativas para sanar os três
nós críticos posicionados, referentes à segurança jurídica, à consistência técnica

159 Haja vista o Projeto de Lei Municipal n. 414/2011, que visa dispor sobre o “Estudo de Impacto
de Vizinhança e respectivo Relatório de Impacto de Vizinhança - EIV/RIVI”.
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e à gestão democrática nos Estudos de Impacto de Vizinhança. Nesta fase,
investigaram-se os parâmetros de aplicação160 do instrumento em 32 (trinta
e dois) municípios, quais sejam, além das vinte e sete capitais mencionadas,
as cidades de Niterói161, São José dos Pinhais, Paranaguá, Maringá, Londrina
e Araucária, buscando-se assimilar, na medida do possível, uma variedade
controlável de escalas, regiões geográficas e dinâmicas político-administrativas
no Estado do Paraná. Mesmo quando não integralmente regulamentado o EIV,
parte dos critérios e/ou procedimentos encontram-se, amiúde, pré-definidos,
os quais foram aproveitados na tabulação abaixo. Para tanto, alinhavaram-se as
questões conflituosas mais recorrentes em três eixos estruturantes: a) conteúdo
do estudo e fatores de impacto; b) critérios para exigibilidade e hipóteses de
cabimento; c) devido processo administrativo e gestão democrática.

4.1. Conteúdo do estudo e fatores de impacto
No que concerne à abrangência temática dos Estudos de Impacto
de Vizinhança, o principal aspecto de regulamentação observado é o elenco
de fatores de impacto a serem aferidos. Percebe-se, aqui, dois grupos de
Municípios. O primeiro limita-se a reproduzir os sete itens que constam do art.
37 do Estatuto das Cidades, e é composto pelos municípios de João Pessoa,
Goiânia e Belo Horizonte. Todas as demais legislações acrescem ou detalham os
elementos previstos pela lei federal162, organizados por recorrência, no quadro
abaixo:

160 Conforme previsão legal e infra-legal dos municípios (leis, normativas internas, protocolos
administrativos, portarias, resoluções, etc.) e não a partir de levantamento de dados da gestão
pública.
161 A opção pela inclusão de Niterói deveu-se à alusão reiterada da literatura especializada a esta
experiência.
162 Lei específica n.º 3058/2002 de Aracaju, a Lei específica n.º 695/2012 de Porto Alegre, o Decreto
n.º 544/2013 de Paranaguá, o Decreto n.º 79/2012 de Maringá, o Plano diretor de Florianópolis
(Lei n.º 482/2014), a Lei específica n.º 29/2004 de Macapá, e a Lei específica n.º 231/2011 de
Cuiabá. Art. 3º O RIV será elaborado de forma a mensurar, simular cenários e qualificar os impactos
associados à instalação de empreendimento.
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ASPECTOS ADICIONAIS A SEREM ANALISADOS PELO EIV PARA ALÉM DAQUELES
PREVISTOS NO ART. 37 DO ESTATUTO DAS CIDADES (LEI 10.257/2001)
Recorrência
(nº de Municípios)

Municípios

Impactos envolvendo a poluição
sonora e/ou a poluição visual

14

Aracaju, Salvador, Fortaleza, Vitória, Teresina, Recife, Rio de Janeiro,
Niterói, Paranaguá, Araucária,
Maringá, Londrina, Belém e Rio
Branco.

Impactos socioeconômicos da
população residente dentro da
área ou no entorno do empreendimento

10

Fortaleza, Vitória, Teresina, Recife,
Paranaguá, Maringá, Londrina,
Araucária, Rio Branco, Cuiabá.

Impactos envolvendo a geração
de resíduos sólidos

9

Aracaju, Fortaleza, Vitória, Salvador,
Porto Velho, Londrina, Araucária,
Paranaguá e Maringá.

Impactos envolvendo a poluição
hídrica e atmosférica, ou efluentes líquidos e gasosos

7

Fortaleza, Vitória, Salvador, Paranaguá, Maringá, Londrina e Araucária.

Periculosidade do empreendimento e/ou riscos ambientais

7

Fortaleza, Vitória, Maringá, Londrina, Paranaguá, Araucária e Rio
Branco.

Vibrações

6

Fortaleza, Vitória, Paranaguá, Maringá, Araucária e Londrina.

Movimento de terras e
produção de entulhos

4

Aracaju, Teresina, Natal e Paranaguá.

Impactos envolvendo o tráfego
de bicicletas e pedestres

3

Fortaleza, Vitória e São Paulo.

Aspectos

Tabela 02 – Outros aspectos previstos para análise de empreendimentos e/ou
atividades para além do previsto no Art. 37, Estatuto da Cidade.
Fonte: Leis Municipais.
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A clareza do estabelecimento desses elementos mínimos é fundamental
para se assegurar a qualidade e a consistência técnica dos Estudos de Impacto
de Vizinhança, sem prejuízo de posterior detalhamento por via de Termos
de Referência163 ou normativa específicas melhor sintonizadas com cada
modalidade de empreendimento e suas expectativas de impacto. A estratégia
dos Termos de Referência, contudo, se permite um aperfeiçoamento progressivo
e contínuo a partir do acúmulo de experiência do próprio município, no decorrer
do tempo, com os licenciamentos urbanísticos, não pode tornar-se documento
de tamanha mutação e instabilidade que venha a ser alterado pontualmente
para beneficiar ou onerar de forma direcionada determinados projetos em razão
de seus proponentes, em ofensa aos princípios da moralidade administrativa
e da impessoalidade. A despeito disso, nada impede que sejam exigidos EIVs
Simplificados para determinadas modalidades de empreendimento de baixo
nível de impacto, o que terá de ser objeto de definição legal, igualmente.
Cabe lembrar a existência de impactos sinérgicos ou cumulativos,
conforme a inserção do empreendimento, suas relações com o entorno e com
outros projetos. Neste, como em outros quesitos, o atual Plano Diretor de São
Paulo (Lei Municipal n. 16.050/2014) trouxe importantes inovações, qual se
depreende do art. 151, §4º, X:

Art. 151. A construção, ampliação, instalação, modificação e operação de
empreendimentos, atividades e intervenções urbanísticas causadoras de
impactos ambientais, culturais, urbanos e socioeconômicos de vizinhança
estarão sujeitos à avaliação do Estudo de Impacto de Vizinhança e seu
respectivo Relatório de Impacto de Vizinhança (EIV/RIV) por parte do
órgão municipal competente, previamente à emissão das licenças ou
alvarás de construção, reforma ou funcionamento.
(...)
§ 3º O Estudo e Relatório de Impacto de Vizinhança tem por objetivo, no
mínimo:

163 “O termo de referência é um instrumento que serve tanto para a Administração Pública, como
para o empreendedor. Assim é, na medida em que a complexidade de determinados estudos
exige que a própria Administração Pública se prepare para examiná-los e, neste sentido, o termo
de referência serve como um orientador na constituição das equipes que serão encarregadas de
oferecer um parecer conclusivo sobre o Estudo Prévio de Impacto Ambiental.” (ANTUNES, Paulo
Bessa. Op. Cit., p, 188)
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(...)
II - definir medidas intensificadoras em relação aos impactos positivos
de empreendimentos, atividades e intervenções urbanísticas;
(...)
§ 4° O Estudo e Relatório de Impacto de Vizinhança deverão contemplar os
efeitos positivos e negativos do empreendimento, atividade e intervenção
urbanística sobre a qualidade de vida da população residente, usuária
e circulante na área e em suas proximidades incluindo, no mínimo, a
análise sobre:
(...)
X - o acúmulo de impactos urbanos, ambientais, socioeconômicos
e culturais gerados tanto pelos empreendimentos, atividades e
intervenções urbanísticas propostas quanto já existentes.

Do comando deduz-se, também, que os impactos devem ser mensurados
não somente em face da população residente, mas também dos usuários
esporádicos e circulantes na área, o que enseja aferição quanto a eventos e
práticas culturais (festividades, por exemplo, cerimônias religiosas tradicionais,
etc.) eventualmente afetadas pela nova atividade ou empreendimento. Outra
novidade que merece referência é a possibilidade de definição de medidas
intensificadoras com relação aos impactos positivos, abandonando a clássica
percepção reativa/remediadora do instrumento.

4.2. Critérios para exigibilidade de EIV e hipóteses de cabimento
Outro tópico notoriamente controvertido presente na legislação
analisada diz respeito ao rol de obras, empreendimentos e atividades
obrigatoriamente sujeitos à apresentação de Estudo de Impacto de Vizinhança.
Emerge do material compilado a incorporação de três modelos distintos, em
geral aplicados simultaneamente, para esse filtro: definição por meio da
tipologia, isto é, da natureza urbanístico-funcional dos empreendimentos;
definição por porte do empreendimento, conjugando critérios de volume,
quantidade, grau de circulação, número de viagens induzidas, etc.; definição por
impacto, articulando cláusulas gerais e abertas.
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No primeiro caso, as hipóteses de exigibilidade do estudo variam
consideravelmente entre os municípios perquiridos. Muitas delas aparecem
apenas uma única vez. Contudo, alguns dos empreendimentos possuem
um núcleo comum de identidade, podendo ser agrupados em uma mesma
designação genérica164. Entre estes, optou-se por discernir as hipóteses com
média e alta recorrência na legislação, entendidas como aquelas que surgem de
seis a dezesseis vezes:

Figura 02: Recorrência de empreendimentos sujeitos a EIV por categoria.
Fonte: Leis Municipais

Há que se complementar este elenco com empreendimentos habitacionais
de certa magnitude, tanto incorporações imobiliárias strictu sensu como
parcelamentos do solo para fins urbanos, e, com especial ênfase, os chamados
164 1) Equipamentos esportivos, culturais e de lazer, incluindo parques urbanos, autódromos,
circos, etc.; 2) Equipamentos de ensino e saúde; 3) Empreendimentos de entretenimento noturno,
como casas de show, discotecas, bares, etc.; 4) Equipamentos de transporte e carga, incluindo
rodoviárias, ferrovias, portos, aeroportos, etc.; 5) Atividades com manejo de produtos tóxicos,
inflamáveis ou explosivos; 6) Centros de serviços ou comerciais, incluindo shoppings; 7) Estações de
tratamento de água e esgoto, aterros sanitários e relacionados; 8) Cemitérios; 9) Templos e locais
de culto em geral; 10) Estacionamentos; 11) Estações de telecomunicações e torres de transmissão
e congêneres; 12) Presídios, complexos penitenciários e centros de reabilitação; 13) Outros
(aqui, ressaltamos, em especial, empreendimentos habitacionais como grandes incorporações,
loteamentos de porte significativo e condomínios fechados).
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“condomínios fechados”, por ainda não encontrarem disciplina legal cristalina. A
jurisprudência vem, nesses casos, exigindo a elaboração de Estudos de Impacto
Ambiental e Estudos de Impacto de Vizinhança, suprindo as falhas da legislação
municipal, quando esta ignore ou possa ferir a principiologia constitucional e
nacional da política urbana, conforme se depreende do julgado a seguir:

EMENTA: AÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - DIREITO AMBIENTAL – LEI
MUNICIPAL Nº 6.151/08 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – CONDOMÍNIOS
HORIZONTAIS - INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL – PARTICIPAÇÃO
POPULAR - INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL - RELATÓRIO DE
IMPACTO AMBIENTAL E ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – LEI MUNICIPAL
INCONSTITUCIONAL - PROCEDÊNCIA.
I. A LEI MUNICIPAL EM DEBATE POSSUI EVIDENTE INTUITO DE REGULAR
QUESTÃO ESSENCIALMENTE AFETA À POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO
URBANO, UMA VEZ QUE OS CONDOMÍNIOS HORIZONTAIS SÃO UMA
REALIDADE INEGÁVEL EM NOSSO ESTADO, SENDO CADA VEZ MAIS
CORRIQUEIROS OS LANÇAMENTOS IMOBILIÁRIOS DESTA ESPÉCIE, NÃO
SENDO DIFERENTE NO MUNICÍPIO DE CACHEIRO DE ITAPEMIRIM. OCORRE
QUE TAL NATUREZA DE TEMA LEGAL (POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO
URBANO), EXIGE, POR DISPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL EXPRESSA, A
PARTICIPAÇÃO POPULAR NA SUA FORMULAÇÃO, O QUE NÃO FORA
RESPEITADO NO CASO CONCRETO.
(...)
III. DADA A SUA NATUREZA PRINCIPIOLÓGICA (NORMA-PRINCÍPIO)
DECORRENTE MESMO DO TEXTO CONSTITUCIONAL ESTADUAL E
FEDERAL, REVELA-SE CLARO QUE A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL HAVERIA DE
CONSIDERAR PREVIAMENTE À APROVAÇÃO DOS PROJETOS, A PROTEÇÃO
AMBIENTAL, DADA A POTENCIALIDADE DEGRADANDE DA ATIVIDADE POR
ELA REGULADA, BEM COMO, ASSEGURAR O MEIOS DE INFORMAÇÃO
PERTINENTE, POR MEIO DA IMPOSIÇÃO DE PRÉVIO RELATÓRIO DE
IMPACTO AMBIENTAL, ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL, IMPACTO DE
VIZINHANÇA E ETC. NÃO SE VENDO ESSE CUIDADO NECESSÁRIO NO
TEXTO DA LEI 6.151/08 DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, REVELA-SE A SUA
DESCONFORMIDADE COM A BASE PRINCIPIOLÓGICA PREVISTA EM TEXTO
CONSTITUCIONAL.
(TJES. Tribunal Pleno. AÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 000059753.2012.8.08.0000 (100120005978). Rel.: Des. Maurílio Almeida de
Abreu. Julgado em 20/09/2012)
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Para além do enquadramento tipológico, contudo, é comum que se
componha a natureza do empreendimento com recorte de porte, como nos
exemplos: “empreendimentos de uso misto com área construída não residencial
superior a X m2”; “empreendimentos para fins industriais com área construída
superior a x m2”; “empreendimentos para fins residenciais com área construída
superior a x m2 ou com mais de x unidades habitacionais ou com mais de x
vagas de estacionamento”; “empreendimentos localizados em terrenos com
área superior a x hectares”; “empreendimentos de qualquer uso, cuja área de
estacionamento ultrapasse x m2”; “empreendimentos habitacionais a partir de X
unidades produzidas”, “empreendimentos que ocupem um quarteirão urbano”,
entre outros.
A eles somam-se outras cláusulas genéricas, baseadas, via de regra,
na espécie de impacto que se espera ser causado pelo empreendimento.
Transcrevemos algumas delas:
i. Indústrias potencialmente ou efetivamente causadoras de ruídos,
emissão de gases, massa construída ou exacerbação da mobilidade;
ii. Empreendimentos que representam polos de atração e geradores de
tráfego;
iii. Empreendimentos de qualquer atividade conflitante com o uso
residencial;
iv. Empreendimentos potencialmente ou efetivamente poluidores;
v. Empreendimentos que tenham repercussão ambiental significativa,
provocando alterações nos padrões funcionais e urbanísticos de
vizinhança ou na paisagem urbana;
vi. Empreendimentos que afetem o patrimônio cultural, artístico ou
histórico do município;
vii. Empreendimentos que modifiquem substancialmente a qualidade de
vida da população residente na área ou em suas proximidades, afetando
sua saúde, segurança ou bem-estar;
viii. Empreendimentos de caráter urbano a serem estabelecidos na área
rural;

Conquanto instaurem certa margem de subjetivismo no
enquadramento a ser dado pelo órgão licenciador e seus agentes, o que se

334

V. 1: ORDENAMENTO TERRITORIAL, INSTRUMENTOS DE POLÍTICA URBANA E GESTÃO DEMOCRÁTICA DA CIDADE

pretende com as cláusulas gerais é uma abertura ou maior flexibilidade do
catálogo de empreendimentos, tornando-o não taxativo (isto é, tornando-o
numerus apertus), e por conseguinte, passível de aferição caso a caso, diante
das vicissitudes e complexidades individuais. Uma última forma de filtragem
cinge-se às modalidades de intervenção sujeitas a EIV (construção, ampliação,
instalação, modificação, operação e mesmo desativamento, em alguns casos, de
atividades/empreendimentos).
Em certo sentido, estes aspectos configuram o nó górdio da
regulamentação dos Estudos de Impacto de Vizinhança, na medida em que
condicionam e interferem diretamente no exercício do direito de explorar a
propriedade imobiliária e no direito de livre iniciativa, angariando árida resistência
de alguns setores. Novamente, é forçoso reconhecer que a configuração desse
“filtro” está umbilicalmente jungida às tendências e aos padrões de urbanização
locais. Contudo, é possível generalizar algumas preocupações quanto a usos
desaconselháveis do instrumento coletados pela pesquisa, como para dificultar
ou inviabilizar conjuntos habitacionais de interesse social ou como ferramenta
de manutenção de monopólios na área de comércio e serviços vicinais,
asfixiando o surgimento de atividades concorrentes. Esse desvirtuamento deve
ser combatido e evitado.
O EIV tampouco deve degenerar-se em expediente discriminatório. Se
é fato que templos religiosos, por exemplo, guardam potencial de impactos na
vizinhança, demandando equacionamento, seu licenciamento não pode servir
de pretexto ao Poder Público ou a particulares para inviabilizá-los por razões de
foro íntimo alheias à ordem urbanística165.
Por fim, algumas experiências inovadoras têm sinalizado um alargamento
do escopo do EIV, implementando-o como requisito de reserva de consistência
e de motivação técnica sempre que se anelem promover alterações parciais do
zoneamento ou expansões de perímetro urbano166, o que, igualmente, tem de
ser disposto expressamente em lei.

165 O contrário é, notadamente, verdadeiro: a nosso ver, impertinentes as tentativas de excluir,
a priori, qualquer templo religioso da exigência de EIV, a exemplo do teor do Projeto de Lei n.
7.265/2002, de autoria do Deputado Federal Lincoln Portela.
166 E a elaboração, no mínimo, de EIA-RIMA e EIV parecem mesmo ser preceito ínsito ao Projeto
de Expansão Urbana de que trata o art. 42-B do Estatuto da Cidade, em inserção promovida pela Lei
12.608/2012.
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4.3. Devido processo administrativo e gestão democrática
Uma terceira dimensão problemática da regulamentação dos Estudos
de Impacto de Vizinhança trata da sua guarida dentro do devido processo
administrativo, cada vez mais plasmado como devido processo participativo,
contemplando as garantias de publicidade, acesso à informação e contribuição
efetiva na decisão pública. As normas comparadas buscam, com os mais variados
esquemas de participação e arranjos institucionais, romper com a tecnocracia
e a arbitrariedade na interpretação e no encaminhamento dos resultados do
EIV, passando a contar com a presença de outros sujeitos, como residentes
no entorno dos empreendimentos e trabalhadores e acentuando o vetor da
democracia deliberativa.
Há consenso na literatura sobre a necessidade de oferecer condições
e espaços públicos para manifestação, sobretudo, da população direta ou
indiretamente impactada. Neste sentido, Rocco assevera que “de nada vale a
instituição do Estudo de Impacto de Vizinhança sem a garantia de participação
popular no processo de sua avaliação” 167.
Com este enfoque, a análise comparativa e exploratória da legislação
regulamentadora, aponta como elementos relevantes para que seja assegurada
a democracia com segurança jurídica nos EIVs, em apertada súmula: a) a clareza
quanto às etapas da tramitação (local de protocolo, órgãos de análise, espaços
de manifestação ou participação direta, instâncias deliberativa e recursal); b)
aos procedimentos para a realização e validade das audiências públicas; c) e
publicidade/acesso aos documentos e informações produzidos.
Inicialmente, de se salientar que a maioria dos municípios analisados
optou pela indicação de um único órgão para a coordenação de todo o processo
do EIV, em geral vinculado a Secretarias de Urbanismo, Desenvolvimento
Urbanos, Planejamento e congêneres. Se, por um lado pode haver o temor de
se engessar demasiadamente os seus trâmites com normatização demasiado
minuciosa, por outro, pondera-se que a transparência dos fluxos administrativos
fazem parte das garantias jurídicas dos cidadãos e viabilizam maior controle
social. Compõem esse roteiro não apenas as etapas e prazos, mas também os
agentes da estrutura municipal com possibilidade de intervenção no processo e a

167 ROCCO, Rogério. Estudo de Impacto de Vizinhança: instrumentos de garantia do direito às
cidades sustentáveis. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2006, p. 216.
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demarcação de sua esfera de competência, com previsão de quais atos estão eles
aptos a promover. Nesta seara são dignos de nota a Lei Municipal n. 5.022/2013
de Brasília e, especialmente, o Decreto 14.243/2009, que regulamenta o EIV em
Vitória – ES, o qual ostenta o fluxograma infra:

Figura 03: Fluxograma de Elaboração de Estudo de Impacto de Vizinhança.
Fonte: Decreto nº 14.243/09, Vitória-ES.

Além do aspecto procedimental, algumas legislações trazem já
detalhamento sobre os padrões para a elaboração do EIV. Tal é o caso de Brasília
e Paranaguá, por exemplo168.
Destaca-se também, como importante fator da técnica legislativa a
presença de disposições sobre casos omissos e eventuais recursos da decisão.
168 Vide, em especial, Sessões II e III do Decreto nº 544/2013 de Paranaguá e Capítulo V da Lei
5.022/2013 de Brasília.
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Exemplo disso são os casos de divergência entre a população, o Poder Público
e o empreendedor sobre a subsunção legal do empreendimento, sua área de
influência, as espécies e graus de impactos gerados, as medidas estipuladas,
etc. Alguns municípios elegeram instâncias colegiadas, como o Conselho de
Desenvolvimento Urbano de Niterói (art. 8º, da Lei 2051/2003), para administrar
e solucionar essas discordâncias. Seja a deliberação definitiva tomada em
conselhos ou por gestor individual, é imprescindível a clareza dos critérios
para formulação e motivação da decisão. Trata-se, aqui, de ampliar o sentido
da responsabilidade (‘accountability’) do Administrador, incorporando a noção
de responsividade (‘responsiveness’) como imperativo de fornecer respostas
fundamentadas e individualizadas para os questionamentos e proposições dos
cidadãos. Nesse sentido, cita-se a experiência de Paranaguá (Lei 2.822/2007169).
Constatou-se ainda, que uma minoria das legislações estabelece prazo
para análise e deliberação do EIV. O prazo é uma informação e garantia relevante
para os empreendedores, vez que diminui a possibilidade de tramitações mais
lentas ou ágeis de acordo com a conveniência do poder público e sua relação com

169 Art. 8º - O EIV deve ser apresentado, junto com o projeto, ao órgão municipal competente, o
qual, em seguida, levará o documento ao conhecimento da população,através de audiência pública,
na qual será facilitada a compreensão por linguagem acessível e ilustrada, de modo a possibilitar
o entendimento das vantagens e desvantagens,bem comoas consequências da implantação do
empreendimento.
§ 1º - O EIV deverá ser afixado em local público, durante o prazo mínimo 30 (trinta) dias antes da
data designada para a audiência pública.
§ 2º - Cabe à administração municipal a convocação da audiência pública, através de publicação
no Diário Oficial do Município e em jornal de grande circulação local, no prazo de, no mínimo,
15(quinze) dias antes da realização da audiência.
§ 3º - Deve ser lavrada uma ata sucinta da audiência pública, anexando-se todos os documentos
que forem entregues ao presidente dos trabalhos durante a sessão.
Art. 9º - Após a audiência pública, o órgão municipal competente deverá remeter os autos do
licenciamento ao Conselho Municipal do Plano Diretor, para que este emita seu parecer acerca
da aprovação do empreendimento, desaprovação ou aprovação com condicionantes.
Art. 10 - O órgão municipal competente deve apresentar o relatório final acerca do estudo de
impacto de vizinhança, no qual deve constar sua conclusão, baseada nos autos do EIV, nas atas
da audiência pública e no parecer do Conselho do Plano Diretor, optando pela execução, pela
execução condicional ou pela não execução do empreendimento.
§ 1º - O relatório final, referido nesse artigo, deve ser consolidado em parecer técnico conclusivo,
contendo,no mínimo:
I- caracterização do empreendimento e da vizinhança;
II- legislação aplicável;
III -análise dos impactos ambientais previstos;
IV- análise das medidas mitigadoras e compensatórias propostas;
V- análise dos programas de monitora, métodos, impactos e das medidas mitigadoras.
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o agente privado postulante. Dentre as que indicam prazos para o procedimento
administrativo destaca-se Paranaguá, Brasília e Niterói.
Indisputável a centralidade das audiências públicas170, também nessa
regulamentação, mormente quanto aos aspectos: a) momento de realização
(antes da tomada de decisão pelo poder público e após a publicização dos
documentos integrantes do EIV); b) formas de convocação (notificação
individual dos moradores/proprietários do entorno, publicação em diário
oficial, sítio virtual do município, jornal de grande circulação ou ainda afixação
de convocatórias na região do empreendimento ou de placa no próprio lote);
c) local de realização (com maior imparcialidade e acessibilidade possíveis,
conferindo-se preferência ao menor deslocamento dos sujeitos/comunidades
impactados); d) linguagem e forma de apresentação do estudo (em relatório
ou síntese consolidada171); e) formato, funções/papéis dos atores e etapas de
desenvolvimento da audiência172; f) quórum e modo de deliberação; g) formas

170 Hoje, caracterizadas como direito público subjetivo de participação dos cidadãos urbanos:
“No caso do descumprimento dos preceitos legais, durante a elaboração do Plano Diretor pelo
Poder Executivo e da própria realização dos Estudos de Impacto de Vizinhança, na construção
de empreendimentos urbanos de grande impacto, as entidades de grupo e os cidadãos poderão
fazer uso no âmbito do Poder Judiciário dos instrumentos de participação popular para o controle
judicial dos atos administrativos. No caso, as entidades arroladas no artigo 5º da Lei nº 7.347/85
estarão autorizadas a promover Ação Civil Pública, nos termos do artigo 53 do Estatuto da Cidade,
visando a responsabilizar os agentes públicos e privados que violaram os preceitos básicos da Lei
Federal nº 10.257/01 e o cidadão, de acordo com o artigo 1º da Lei n. 4.717/65, poderá promover
ação popular, pleiteando a nulidade de ato lesivo ao patrimônio público do município.” (MENCIO,
Mariana. Regime jurídico da audiência pública na gestão democrática das cidades. Belo Horizonte:
Fórum, 2007, p. 159)
171 Nesse quesito sobressaem o Plano Diretor e o decreto regulamentar do instrumento de
Paranaguá (Art. 86, LC 17.511/08; art. 23, Dec. 544/13) e especialmente a legislação de Recife : Lei
17.511/08: Art. 190 – [...] §1º Para a instalação de Empreendimentos de Impacto, os moradores
dos lotes circundantes, confinantes e defrontantes serão necessariamente cientificados, através
de publicação em Diário Oficial ou jornal de grande circulação e placa indicativa instalada
no local, com informação sobre o empreendimento, às custas do requerente, para apresentar
oposição fundamentada, no prazo de 15 (quinze) dias, a ser apreciada pelo órgão competente da
municipalidade, nos termos da lei específica.
§2º Dar-se-á ampla publicidade aos documentos integrantes do Estudo de Impacto de Vizinhança
– EIV e do Relatório e Impacto de Vizinhança – RIV, que ficarão disponíveis para consulta no órgão
municipal competente para quaisquer interessados.
172 Neste mister, útil a orientação de Mariana Senna Sant’Anna sobre as atribuições de cada ator
envolvido na audiência pública: “a. ao empreendedor e ao grupo de consultores que elaborou
o EIV caberão as explicações e justificativas do projeto e do Estudo de Impacto de Vizinhança,
descrevendo as metodologias utilizadas, os principais impactos e justificativas de suas conclusões;
b. aos especialistas técnicos do setor público e privado e aos representantes de universidades e
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de registro e documentação da audiência.
Sugere-se, destarte, que a regulamentação municipal da matéria
observe, ao menos, os contornos assentados pelo Conselho Nacional das
Cidades nos arts. 7º e 8º da Resolução n. 25/2005 (que, embora destinada ao
processo de elaboração de Planos Diretores, pode ser aqui analogicamente
invocada) e no art. 8º da Resolução Recomendada n. 22/2006:

Resolução CONCIDADES n. 25/2005
Art.7º No processo participativo de elaboração do plano diretor a
promoção das ações de sensibilização, mobilização e capacitação,
devem ser voltadas, preferencialmente, para as lideranças comunitárias,
movimentos sociais, profissionais especializados, entre outros atores
sociais.
Art. 8º As audiências públicas determinadas pelo art. 40, § 4º, inciso I, do
Estatuto da Cidade, no processo de elaboração de plano diretor, têm por
finalidade informar, colher subsídios, debater, rever e analisar o conteúdo
do Plano Diretor Participativo, e deve atender aos seguintes requisitos:
I – ser convocada por edital, anunciada pela imprensa local ou, na sua
falta, utilizar os meios de comunicação
de massa ao alcance da população local;
II – ocorrer em locais e horários acessíveis à maioria da população;
III – serem dirigidas pelo Poder Público Municipal, que após a exposição
de todo o conteúdo, abrirá as discussões aos presentes;
IV – garantir a presença de todos os cidadãos e cidadãs, independente de
comprovação de residência ou qualquer outra condição, que assinarão

institutos de pesquisa caberão as opiniões e pareceres objetivos sobre os dados apresentados,
as metodologias escolhidas e as conclusões formuladas no EIV; c. ao público em geral e às
organizações não-governamentais caberão os comentários às informações fornecidas no EIV,
assim como sugestões quanto às soluções apresentadas nas conclusões do Estudo; d. à comissão
técnica municipal responsável pelo recebimento do EIV, bem como pela emissão de parecer final,
caberá o oferecimento de uma audiência justa e transparente. Essa comissão deverá integrar os
resultados da discussão ao processo decisório. Caberá, ainda, à comissão verificar se todas as
informações solicitadas, seja na lei específica, seja durante o processo de análise do EIV, foram
fornecidas. Deverá assegurar-se de que as metodologias utilizadas foram adequadas, de que
todos os problemas foram enfrentados e de que as conclusões são válidas e bem dimensionadas.”
(SANT’ANNA, Mariana Senna. Estudo de Impacto de Vizinhança: isntrumento de garantia da
qualidade de vida dos cidadãos urbanos. Belo Horizonte: Fórum, 2007, p. 212-213)
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lista de presença;
V – serem gravadas e, ao final de cada uma, lavrada a respectiva ata, cujos
conteúdos deverão ser apensados ao Projeto de Lei, compondo memorial
do processo, inclusive na sua tramitação legislativa.
Resolução Recomendada CONCIDADES n. 22/2006
Art. 8º Deverão ser avaliados de forma integrada no âmbito do Conselho
da Cidade ou similar os resultados levantados pelo Estudo de Impacto
de Vizinhança e pelo Estudo de Impacto Ambiental, inclusive no que se
refere às audiências públicas.
§ 1º Na inexistência de Conselho da Cidade ou similar a audiência publica
torna-se a instância privilegiada para avaliação dos resultados levantados
pelo Estudo de Impacto de Vizinhança e pelo Estudo de Impacto
Ambiental.
§ 2º As audiências públicas do EIV deverão ser realizadas com a finalidade
de informar o público sobre o projeto e seus impactos e informar os
responsáveis pela decisão como o proponente do projeto sobre as
expectativas e eventuais objeções do público, de forma a que elas possam
ser consideradas como critério da decisão.
§ 3º Os estudos e informações produzidos sobre o projeto devem estar
disponíveis para qualquer habitante e cidadão interessados, devem ser
divulgados em formas de comunicação e de divulgação com linguagem
compreensível sobre os componentes técnicos e científicos para a
população e devem ser entregues ou estar disponíveis para a população
pelo menos 30 (trinta) dias antes da realização da audiência pública.
§ 4º A validade das audiências públicas do EIV para avaliação do
projeto pela comunidade fica condicionada a forma de divulgação e
de comunicação sobre a sua realização e sobre os assuntos do projeto
que serão objeto de avaliação e demais condicionantes constantes na
Resolução 25/2005 do Conselho das Cidades.

Na mesma esteira, o Decreto Federal n. 8.243/2014 serve como
balizamento do regime jurídico das audiências públicas, devendo suas diretrizes,
igualmente, ser incorporadas:
Art. 16. As audiências públicas devem observar, no mínimo, as seguintes
diretrizes:
I - divulgação ampla e prévia do documento convocatório, especificado
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seu objeto, metodologia e o momento de realização;
II - livre acesso aos sujeitos afetados e interessados;
III - sistematização das contribuições recebidas;
IV - publicidade, com ampla divulgação de seus resultados, e a
disponibilização do conteúdo dos debates; e
V - compromisso de resposta às propostas recebidas.

Todavia, apenas em parte das leis enfrentadas a audiência pública
é caracterizada como obrigatória em todos os EIVs. Na grande maioria, a
norma fornece o elenco de legitimados (pessoas físicas e/ou jurídicas) para
requisitar a sua realização, associando-os, em geral, aos sujeitos impactados
pelo empreendimento, ao menos diretamente. Os critérios são múltiplos:
quantidade de assinaturas de residentes, trabalhadores e proprietários da área;
solicitação de associações representativas; interesse dos conselhos de políticas
públicas, entre outros. Refutamos, conforme já pavimentado, as normas que
optaram por estabelecer critério espacial para tanto, p.ex. um raio de X metros
do empreendimento, predeterminado.
Ainda nesse mister, é interessante firmar a possibilidade de convocação
de múltiplas audiências públicas conforme a necessidade de mediação e
negociação das questões mais controversas com a população local, dada a
complexidade do empreendimento.
Quanto à publicidade dos documentos e informações produzidas, as
estratégias de divulgação vão desde disponibilização dos documentos físicos
em órgão municipal e a possibilidade de fornecimento de cópia a qualquer
interessado (às expensas deste) até a remessa de cópias aos moradores e
associações representativas da área impactada quando solicitado (às expensas
do empreendedor). Tangencialmente, surge a questão de eventual sigilo dos
documentos (abordada pela legislação do Município de Paranaguá173). Sem
negar-se a reconhecer a proteção ao segredo comercial, industrial e financeiro,
tal direito não pode servir de escusa para a não publicidade do documento,

173 Art. 23 - Dar-se-á obrigatória publicidade ao EIV/ RIV. [...]
§ 4º - É assegurado o sigilo comercial, industrial, financeiro ou qualquer outro sigilo protegido por
lei, bem como o relativo às comunicações internas dos órgãos e entidades governamentais.
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devendo haver o cuidado, por exemplo, de que quando caracterizados tais
casos, o sigilo só incida sobre elementos de proteção da propriedade intelectual
ou operações específicas, de caráter cada vez mais excepcional diante do
fortalecimento da cultura da transparência na administração pública.
O uso de plataformas virtuais e de novos meios multimídia e interativos
pode contribuir bastante para a disseminação desse material. Referenciamos,
como emblemático, o portal mantido pelo Município de Londrina, intitulado
“EIV Online”, contendo informações espacializadas sobre todos os estudos
em andamento e seus respectivos licenciamentos. O próprio layout do portal,
reproduzido abaixo, contribui para essa interatividade:

Figura 04: EIV Online. Cada ponto destacado no mapa corresponde a um procedimento de
licenciamento que demanda a elaboração de EIV. Fonte: Prefeitura Municipal de Londrina,
http://eivonline.londrina.pr.gov.br/.

Logicamente, não se pode olvidar que todos esses expedientes geram
custos que não podem ser suportados unicamente pelo Poder Público. Parte
das leis averiguadas prevê como de responsabilidade do empreendedor o
financiamento das audiências e da publicização do EIV, ainda quando sejam
promovidas e organizadas, na prática, pelo ente licenciador.
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5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Em face do exposto, conclui-se que, embora a aplicação do Estudo de
Impacto de Vizinhança não supra todos os gargalos contemporâneos existentes
nos processos de licenciamento urbanístico-ambiental, ela permite atualizar
significativamente a gestão territorial, imprimindo uma mudança de paradigma
na postura da própria Administração Pública, no que toca à qualidade e à
legitimidade de suas deliberações. A devida regulamentação do instrumento
mostra-se conditio sine qua non para superar os déficits já registrados de
segurança jurídica, consistência técnica e participação nas decisões sobre
grandes empreendimentos e as formas de tratamento de seus efeitos na
dinâmica da cidade.
Contudo, o bom funcionamento desse novo modelo de urbanismo
democrático dependerá diretamente da operacionalidade e da robustez das
normas que o instituírem. Para tanto, recomenda-se que as mesmas disciplinem,
no mínimo, os seguintes aspectos:

1. Quanto à garantia da previsibilidade e da segurança jurídica
1.1. Enumerar de modo objetivo os empreendimentos públicos e privados
obrigatoriamente sujeitos ao Estudo de Impacto de Vizinhança, cruzando
critérios de natureza das atividades/obras com variáveis de porte (aferido
por volumetria, número de vagas, unidades habitacionais, etc.), localização
no zoneamento urbano174, entre outros. Especial ênfase deverá ser dada
ao enquadramento de empreendimentos multiuso e seus critérios de corte
(simultaneamente habitacional e comercial, por exemplo). Há que se atentar
para futuros acréscimos ou modificações, tais como reformas e ampliações
desses empreendimentos, muitas vezes utilizados como subterfúgio para burlar
a exigência legal de EIV, bem como licenciamentos fracionados, por fases ou com
desmembramentos dos lotes. Recomenda-se recepcionar, além do conjunto de
empreendimentos de maior recorrência, segundo supra elencado, a tipologia

174 Por esta razão, a classificação dos empreendimentos deve ser compatibilizada com a lista
de atividades estabelecida na Lei de Uso e Ocupação do Solo, posto que se tratam de análises
conjuntas e filtros sucessivos, visto que a mesma atividade pode ter impactos diversos de acordo
com a realidade urbana na qual se insere.
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disposta na Resolução CEMA-PR nº 088/2013 (Anexo 1). Este rol, porém,
não deve ser taxativo, ressalvando, por meio de cláusulas gerais e abertas, a
possibilidade de inclusão de situações não nomeadamente previstas pela
lei, mas potencialmente impactantes, desde que indicada(s) claramente a(s)
autoridade(s) competente(s) para sua apreciação e para a instrução e resolução
dos casos omissos;
1.2. Estipular de forma transparente os procedimentos internos de tramitação
dos Estudos de Impacto de Vizinhança, consignando fluxos, prazos, etapas,
atos e órgãos intervenientes responsáveis pela sua análise e aprovação.
Preferencialmente, tais instâncias decisórias devem ser colegiadas, registrando
todos os expedientes e motivando suas deliberações, além de viabilizar o
contraditório e eventuais recursos administrativos
1.3. Dispor expressamente sobre a possibilidade de indeferimento do alvará
de construção ou funcionamento ou de interpretação mais restritiva do que
o zoneamento genérico da região para a atividade pleiteada, nas hipóteses
em que o Estudo de Impacto de Vizinhança constatar fundamentadamente
sua inviabilidade técnica ou a interpretação posterior de seus elementos
e alternativas pela população e pelos gestores desaconselhem fortemente
sua implantação, sobretudo diante de bens irrepetíveis (como o patrimônio
histórico-cultural) ou de danos incomensuráveis, pelo princípio da precaução175;
1.4. Definir os encarregados pela fiscalização da execução das medidas mitigadoras,
adaptativas, compensatórias e/ou potencializadoras e pela aplicação das sanções
por descumprimento (inclusive, a cassação/suspensão de licenças e alvarás,
embargo de obras, multas, etc.). Para tanto é imprescindível a clara determinação
do momento em que as medidas devem ser executadas, sendo recomendável que

175 “Advirta-se que o EIV não é feito para viabilizar o projeto, de modo que uma das conclusões
possíveis é a inviabilidade do empreendimento no local. Sendo a viabilidade uma questão inerente
ao uso do solo e à expectativa da vizinhança é, portanto, uma das primeiras avaliações a serem
feitas, a fim de evitar a realização e continuação desnecessária de estudos ambientais e urbanos,
caso fique constatado, após análise de dados e consulta popular, que o empreendimento ou
atividade não é viável no local pretendido. (...) A viabilidade atesta a possibilidade e não a garantia
da execução do projeto, admitindo sua edificação no local escolhido, desde que sejam atendidas
as condicionantes a serem feitas ao longo do desenvolvimento do projeto. Atestada a viabilidade
da atividade ou empreendimento, os demais itens poderão ser avaliados, e o projeto adequado
às necessidades levantadas, sempre ouvida a comunidade. (..) Observe-se, entretanto, que os
resultados do EIV podem concluir pela inviabilização do empreendimento no local, apesar da
permissão dada pelo zoneamento.” (VENCESLAU, L. S. Op. cit., p. 10-13)
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essas disposições sejam consolidadas em um cronograma vinculado à implantação
do empreendimento. É indispensável realizar monitoramento do empreendimento,
que poderá desvelar impactos a princípio não visualizados, ensejando a
necessidade de medidas complementares a posteriori, adicionalmente às medidas
estabelecidas no EIV inicialmente. Para tanto, a prática de licenças com prazo de
vencimento e obrigação de renovação pode contribuir para a avaliação periódica
da efetividade das medidas e do grau de impacto.

2. Quanto à garantia da consistência técnica e da qualidade dos estudos
2.1. Estabelecer o conteúdo mínimo integrante dos Estudos de Impacto de
Vizinhança, sobretudo no que diz respeito ao leque de aspectos técnicos a
serem considerados – inclusive para além dos aspectos assentados no art. 37
do Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001) –, prevendo os impactos sinérgicos/
cumulativos de empreendimentos próximos176, mormente nas hipóteses de seu
licenciamento simultâneo ou consecutivo, bem como os impactos “inversos”, tais
como restrições supervenientes de uso, horário, etc., em função de características
especiais demandadas por equipamentos públicos, como hospitais;
2.2. Delinear as metodologias para delimitação da área de influência do
empreendimento e dimensionamento da população direta e indiretamente
afetada, podendo a lei já fixar raio de abrangência mínimo, porém nunca
máximo ou estanque. De se recomendar que tal delimitação seja levada a cabo,
ao menos preliminarmente, pelo Poder Público;
2.3. Conformar o roteiro das medidas adaptativas (inclusive no que concerne
a alternativas tecnológicas, locacionais e construtivas), mitigadoras e
compensatórias, nas fases de planejamento, implantação, operação e
desativação, assegurando o nexo entre a natureza-intensidade dos danos/
impactos gerados e a natureza-profundidade das medidas implementadas.
A equação tempo/espaço é aqui fundamental: para assegurar a efetividade
das medidas mitigadoras, em especial, é imprescindível que as mesmas sejam
176 Vale destacar que os custos para tratamento dos impactos cumulativos não necessariamente
terão de ser assumidos de forma integral pelo último empreendedor. Caso se verifique que diversas
atividade contribuem, na mesma ou em distintas medidas, para o resultado nocivo, é possível a
formulação de Plano de Gestão de Impactos de responsabilidade compartilhada, conforme tem
sido já a praxe inovadora de alguns municípios.
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executadas dentro da área de influência direta e/ou indireta do empreendimento.
A seu turno, as medidas compensatórias devem compreender também
benesses sociais, como destinação para habitação popular. Importante que se
dê prioridade à execução in natura das medidas, evitando sua conversão em
pecúnia. Quando esta alternativa for a única viável, os recursos deverão compor
fundo específico do empreendimento ou aplicar-se em fundos especiais públicos
submetidos a controle social. Além disso, a matriz de impactos do EIV deverá
indicar a progressividade das medidas correspondentes, no curto, médio e longo
prazo, bem como aquelas de execução continuada, explicitadas em cronograma
físico-financeiro que contenha indicadores e metas para seu acompanhamento
e fiscalização. Eventualmente, espécies de cauções podem ser fixadas como
garantia em caso de desídia do empreendedor. Tudo isso deverá ser assumido
em instrumento formal, como Termo de Compromisso ou análogo firmado pelos
responsáveis, inclusive pelos representantes do Município;
2.4. Exigir multidisciplinaridade e adequada habilitação profissional tanto na
composição das equipes técnicas contratadas para a elaboração dos Estudos
de Impacto de Vizinhança quanto na comissão de servidores municipais
responsáveis pela sua apreciação. A quantidade, formação e experiência dos
integrantes da consultoria poderá variar conforme o tipo de empreendimento
avaliado e sua complexidade, porém isso deverá ser normatizado por meio de
regramentos administrativos dos órgãos especializados ou, preferencialmente,
em Termos de Referência tornados públicos e de amplo acesso, os quais
balizem pormenorizadamente os parâmetros técnicos177, métodos consagrados
e quadro profissional a serem atendidos, tanto nas modalidades convencional
como simplificada de EIV;
2.5. Constituir cadastro público das pessoas jurídicas habilitadas para a
prestação do serviço de consultoria para elaboração de EIV, com mecanismos
de controle de qualidade e de ética profissional. Outrossim, assegurar maior
isenção e neutralidade da equipe técnica por meio de contratação realizada
diretamente pelo Município, às expensas do empreendedor178.
177 Determinados tipos de impacto já encontram tratamento respaldado na praxe do campo
profissional, por vezes mesmo normatizados, como é o caso da poluição sonora. Há parâmetros
consagrados de avaliação de conforto acústico e dos níveis aceitáveis de ruído (vide a Resolução
CONAMA nº 01/90 e a NBR 10.152).
178 Sobre o tópico, comenta Bugalho: “Cuidava do assunto o artigo 7º da Resolução Conama 0001
de 1986, cuja redação era a seguinte: “O estudo de impacto ambiental será realizado por equipe
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3. Quanto à garantia do direito à informação e à participação comunitária
3.1. Prever os locais e meios de publicidade de todas as informações relevantes
dos licenciamentos de empreendimentos de grande impacto, em especial
do conteúdo do Estudo de Impacto de Vizinhança, adotando estratégias
de comunicação e de divulgação com linguagem compreensível sobre seus
componentes técnicos e científicos para a população, com opção de consulta
virtual aos documentos e processos administrativos. Para a comunidade
diretamente afetada, como vizinhos imediatos e proprietários de imóveis
lindeiros, sugere-se envio de notificação por escrito, acompanhada do EIV
completo ou, no mínimo, de relatório contendo a síntese do estudo, seus
resultados e propostas. Outro método interessante de publicidade é a instalação
de placas na área do próprio empreendimento dando conta da existência de
processo de licenciamento na fase de elaboração de estudos. No caso específico
do Município de Curitiba, e dos demais que dispõem desta ferramenta, a Guia
Amarela/Consulta Amarela/Consulta Prévia também é locus interessante para
concentrar tais informações, inclusive sobre as medidas estabelecidas na licença
a serem executadas;
3.2. Discriminar os mecanismos e instâncias de participação popular no rito do
EIV (Conselho da Cidade de Curitiba, audiências públicas, consultas, plebiscitos,
mesas de diálogo, fóruns, etc.), bem como os momentos e a disciplina da
intervenção de eventuais terceiros interessados (considerando que os impactos
não são somente os residentes, mas também usuários e/ou circulantes na área),
indicando as hipóteses de cabimento e os legitimados para sua convocação,
sendo os custos suportados pelo empreendedor;
3.3. Regulamentar o regime jurídico das audiências públicas e demais espaços
participativos, observando os princípios e diretrizes do Decreto Federal n.
8.243/2014, da Resolução n. 25/2005 e da Resolução Recomendada n. 22/2006

multidisciplinar, não dependente direta ou indiretamente do proponente do projeto e que será
responsável tecnicamente pelos resultados apresentados”. Referido dispositivo legal foi revogado
pela Resolução Conama 237/97, passando a disciplinar a matéria no seu art. 11 e parágrafo único,
que embora não se refira a equipe multidisciplinar habilitada, assinala que os estudos necessários
ao processo de licenciamento deverão ser realizados por profissionais legalmente habilitados, à
expensas do empreendedor, e que este e os profissionais que subscreverem tais estudos serão
responsáveis pelas informações apresentadas, sujeitando-se às sanções administrativas, civis e
penais.” (BUGALHO, Nelson. R. Estudo Prévio de Impacto Ambintal. MILARÉ, Édis e MACHADO,
Paulo Affonso Leme (Orgs.). Op. cit., p.148)

348

V. 1: ORDENAMENTO TERRITORIAL, INSTRUMENTOS DE POLÍTICA URBANA E GESTÃO DEMOCRÁTICA DA CIDADE

do Conselho Nacional das Cidades, disciplinando questões como: os locais de
sua realização (atendendo aos parâmetros de rotatividade e acessibilidade), os
requisitos e veículos para sua convocação, eventuais quóruns de presença e de
ratificação pelos participantes, funções e papéis de cada ator envolvido (como
explanação obrigatória e resposta aos questionamentos pela equipe técnica de
elaboração do estudo), prazo hábil para disponibilização prévia dos materiais
de subsídio, possibilidade de realização de novas audiências/reuniões para
complementação dos debates, meios de registro (escrito, audiovisual, etc.) da
presença e das discussões travadas, etc.;
3.4. Instituir regras e critérios para a incorporação, ponderação, aceitação
e/ou rejeição das contribuições/objeções expostas pela população sobre
o empreendimento na formação da vontade do Administrador Público,
assentando o grau de vinculação do gestor aos resultados das audiências
(caráter deliberativo ou meramente informativo/consultivo), devendo,
de toda sorte, a decisão administrativa final ser motivada, acatando ou
rebatendo específica e objetivamente os pontos de divergência (princípio da
responsividade, que demanda respostas individualizadas) e oportunizando
contraditório e recurso.
Todas as dimensões acima referenciadas devem ser objeto do corpo do
próprio Plano Diretor Municipal, não havendo impeditivo quanto ao nível de
detalhamento a que o diploma pode chegar. Os fatores técnicos que demandem
o uso de outras linguagens de difícil recepção pela redação jurídica tradicional
não necessariamente precisam comparecer no texto da lei, desde que este faça
alusão expressa a seus anexos (quadros, matrizes, mapas).
Pesquisas recentes têm advertido para a mora dos Poderes Executivo
e Legislativo na regulamentação dos instrumentos estampados no Estatuto da
Cidade179, panorama do qual não destoa o Município de Curitiba. Por esta razão,
convém que o Plano Diretor seja o mais analítico e autoaplicável possível,
sem engessar a gestão pública, contendo em si os elementos suficientes para a
operacionalização dos Estudos de Impacto de Vizinhança.

179 SANTOS JÚNIOR, O. A.; MONTANDON, D. T. Síntese, desafios e recomendações. In O. A Santos
Júnior & D. T. Montandon (Orgs.) Os Planos Diretores Municipais Pós-Estatuto da Cidade: balanço
crítico e perspectivas. Rio de Janeiro: Letra Capital: Observatório das Metrópoles: IPPUR/UFRJ,
2011, pp. 27-56.
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Logicamente, o refinamento de uma gama de parâmetros e arranjos
institucionais depende de análises de dados, leituras complexas do contexto
e do território, visando a equacionar as vicissitudes locais. Todavia, este
argumento não se presta a justificar o estado de omissão que permanece já na
segunda geração de Planos Diretores, uma vez que a realização de diagnósticos
desse cunho é, precisamente, uma das etapas essenciais do processo de revisão
obrigatório, sem prejuízo de ajustes e avaliações periódicos, como parte do
Sistema de Acompanhamento e Controle albergado pelo art. 42, III da Lei
10.257/2001.
Como ultima ratio – o que reflete a imaturidade técnica dos órgãos
responsáveis ou do estado da arte da discussão pública sobre o esqueleto
básico da regulamentação do instituto – o Plano Diretor deverá, ao menos,
prescrever o início imediato da consecução das pesquisas e debates necessários,
preconizando prazo razoável (pactuado entre a Administração e a sociedade e
não superior a um ano, visto que já existem iniciativas estudo de modelagem
da regulamentação desencadeadas) para a submissão, por parte do Prefeito
Municipal, de projeto de lei específico à Câmara de Vereadores. Outrossim,
dever-se-ão positivar as sanções aplicáveis ao gestor público, se extrapolados os
limites temporais pré-fixados pela lei.
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A ADI 1.842/RJ E A LEI 13.089/2015:
NOVOS PARADIGMAS JURÍDICOS PARA AS
REGIÕES METROPOLITANAS BRASILEIRAS?

Alberto Vellozo Machado
Odoné Serrano Júnior
Thiago de Azevedo Pinheiro Hoshino

(...) certos direitos abrem caminho, direitos que definem a
civilização (...) Esses direitos mal reconhecidos tornam-se pouco
a pouco costumeiros antes de se inscreverem nos códigos
formalizados. Mudariam a realidade se entrassem para a
prática social (...) Entre esses direitos em formação figura o
direito à cidade (...) (Henri Lefebvre, 1968:2001)

Não vêm de hoje as disputas sobre a instituição e governo das regiões
metropolitanas e aglomerações urbanas no Brasil. Já desde a Constituição
de 1967 e, posteriormente, com sua recepção expressa pela Constituição da
República de 1988, o tema instiga acalorados debates em vários campos do
conhecimento, ganhando, todavia, apenas recentemente a atenção mais detida
também da reflexão jurídica.
Nesse contexto, é significativo o advento de novel entendimento do
Supremo Tribunal Federal lançado na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.
1.842, na qual se impugnava a transferência ao Estado do Rio de Janeiro do poder
concedente para a prestação dos serviços públicos de interesse metropolitano.
Abstraindo as especificidades do caso concreto, referente à gestão do
saneamento básico na Região Metropolitana do Rio de Janeiro e Microrregião
dos Lagos, pretende-se esboçar de que maneira o precedente solidifica um
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paradigma de interpretação constitucional da matéria, inclusive para a leitura
da recém-publicada Lei 13.089/2015, vulgo “Estatuto da Metrópole”.
Trata-se de trajeto a ser percorrido em quatro paradas. Primeiramente,
abordar-se-ão os sentidos jurídicos que permeiam as figuras sui generis do art.
25, §3º da Carta Magna e sua atual posição no sistema federativo pátrio. Em
seguida, teceremos comentários sobre o que aqui denominamos o “problema da
autoridade” sobre tais territórios, é dizer, o tenso jogo de forças e a variedade de
arranjos político-institucionais para a governança interfederativa dos novos entes
regionais. Após, serão expostos os principais impactos desse reescalonamento
de poderes no exercício das titularidades associadas às funções públicas de
interesse comum. Por fim, um último excurso se debruça brevemente sobre
a necessidade de atualizar o enfoque municipalista da política urbana, numa
releitura contemporânea do direito à cidade (e, sobretudo à cidade real) como
direito à metrópole.

1. O problema da compulsoriedade: a integração das unidades
territoriais
Originalmente, a Constituição de 1967 alocava a instituição de regiões
metropolitanas (RMs) entre as competências da União, conforme previsto no
art. 157, §10º, conteúdo que, todavia, migrou, nas reformas subsequentes,
para o art. 164:

Art. 164. A União, mediante lei complementar, poderá para a realização
de serviços comuns, estabelecer regiões metropolitanas, constituídas por
municípios que, independentemente de sua vinculação administrativa,
façam parte da mesma comunidade sócio-econômica.

Com base em tal prerrogativa, foram estabelecidas, ainda sob a égide do
regime militar, as primeiras RMs do país (São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre,
Recife, Salvador, Curitiba, Belém e Fortaleza), por meio da Lei Complementar n.
14/1973. A Lei Complementar n. 20/1974, ao reorganizar o território nacional,
criou, igualmente, a Região Metropolitana do Rio de Janeiro, permanecendo o
rol inalterado até a transição política que resultou na Constituição da República
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de 1988. Nela, podem-se observar importantes inovações quanto à matéria,
agora insculpida no art. 25, §3º:

Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que
adotarem, observados os princípios desta Constituição.
§ 3º Os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões
metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por
agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o
planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum.

A despeito do nítido viés municipalista adotado pela nova Carta Magna,
seu influxo não pareceu reformular o papel apassivado dos municípios no que
respeita ao processo de instituição das unidades territoriais regionalizadas
(regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões). Já sob a antiga
Lei Fundamental elucidava Eros Roberto Grau:

Para logo se vê, portanto, que a norma originariamente disposta
pela Constituição de 1967, consubstanciada no artigo 164 da que lhe
sucedeu, expressa uma modalidade de relacionamento não voluntário,
mas compulsório, entre unidades político-administrativas nas regiões
metropolitanas. Quando as unidades político-administrativas se
relacionam em função de vínculo voluntário, a qualquer momento poderá
ser rompido o acordo entre elas estabelecido (...) No que respeita, porém,
ao novo tipo de relacionamento gerado pela disposição constitucional,
a sua compulsoriedade originária implica que não possa ser rompida a
associação que surge entre as unidades político-administrativas. (...)
Pode-se afirmar, sem sombra de dúvida, que os municípios integrantes
de uma região metropolitana apenas adeririam voluntariamente a uma
associação de atividades, em vista das necessidades metropolitanas,
na medida em que tivessem plena consciência da grandiosidade da
sua problemática. como tal não ocorre, em face dos diferentes níveis
de consciência social dos poderes políticos municipais (...) advém a
disposição cogente da Constituição (...)180

180 GRAU, Eros Roberto. Regiões Metropolitanas: Regime Jurídico. São Paulo: Bushatsky, 1974, p. 104-105.
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Nesse sentido, muito embora hajam avançado os mecanismos de
cooperação e consorciamento entre entes públicos nos últimos anos, pouco
se alterou na lógica da instituição forçosa e unilateral das unidades territoriais
regionais. Os entes locais permaneceram, na transição constitucional de 1988,
coadjuvantes desse processo, sendo integrados compulsoriamente, já não
pela União, mas pelos Estados-membros, sem grande possibilidade de opinar
previamente sobre tal medida. É o que se infere da jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal em emblemáticos julgados datados de 1998 e 2002:

EMENTA: Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Constituição do Estado
do Espirito Santo, art. 216, § 1º. Consulta prévia, mediante plebiscito,
às populações diretamente interessadas, para criação de regiões
metropolitanas e aglomerações urbanas. 3. Impugnação em face do art.
25, § 3º, da Constituição Federal. Previsão de plebiscito, para inteirarse o processo legislativo estadual, em se tratando de criação ou fusão
de municípios, “ut” art. 18, § 4º, da Lei Magna federal, não, porém,
quando se cuida da criação de regiões metropolitanas. 4. Relevância dos
fundamentos da inicial e “periculum em mora” caracterizados. Cautelar
deferida, para suspender, “ex nunc”, a vigência do parágrafo § 1º do
art. 216, da Constituição do Estado do Espirito Santo. 5. Ação direta de
inconstitucionalidade procedente. Declarada a inconstitucionalidade do §
1º do art. 216, da Constituição do Estado do Espirito Santo.
(STF - ADI: 796 ES , Relator: Min. NÉRI DA SILVEIRA, Data de Julgamento:
02/02/1998, Tribunal Pleno)
EMENTA:
CONSTITUCIONAL.
REGIÕES
METROPOLITANAS,
AGLOMERAÇÕES URBANAS, MICROREGIÃO. C.F., art. 25, § 3º. Constituição
do Estado do Rio de Janeiro, art. 357, parágrafo único. I. - A instituição
de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microregiões,
constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, depende,
apenas, de lei complementar estadual. II. - Inconstitucionalidade do
parágrafo único do art. 357 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro.
III. - ADIn julgada procedente.
(STF - ADI: 1841 RJ , Relator: CARLOS VELLOSO, Data de Julgamento:
01/08/2002, Tribunal Pleno)
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Assente, portanto, na Suprema Corte o entendimento, em certa medida
problemático, segundo o qual a inserção de municípios nas unidades regionais
prescinde de consulta tanto à suas populações quanto aos seus poderes
executivo e legislativo. Destarte, não surpreende a senda trilhada pelo STF na
ADI 1.842/RJ, neste tópico, promovendo uma conciliação hermenêutica entre
autonomia municipal e integração metropolitana:

(...) 3. Autonomia municipal e integração metropolitana.
A Constituição Federal conferiu ênfase à autonomia municipal ao
mencionar os municípios como integrantes do sistema federativo (art. 1º
da CF/1988) e ao fixá-la junto com os estados e o Distrito Federal (art. 18
da CF/1988). A essência da autonomia municipal contém primordialmente
(i) autoadministração, que implica capacidade decisória quanto aos
interesses locais, sem delegação ou aprovação hierárquica; e (ii)
autogoverno, que determina a eleição do chefe do Poder Executivo e dos
representantes no Legislativo. O interesse comum e a compulsoriedade
da integração metropolitana não são incompatíveis com a autonomia
municipal. O mencionado interesse comum não é comum apenas aos
municípios envolvidos, mas ao Estado e aos municípios do agrupamento
urbano. O caráter compulsório da participação deles em regiões
metropolitanas, microrregiões e aglomerações urbanas já foi acolhido
pelo Pleno do STF (ADI 1841/RJ, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 20.9.2002;
ADI 796/ES, Rel. Min. Néri da Silveira, DJ 17.12.1999). O interesse comum
inclui funções públicas e serviços que atendam a mais de um município,
assim como os que, restritos ao território de um deles, sejam de algum
modo dependentes, concorrentes, confluentes ou integrados de funções
públicas, bem como serviços supramunicipais. (...)
(STF - ADI: 1.842 RJ , Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento:
06/03/2013, Tribunal Pleno)

Na decisão em comento, percebe-se a centralidade da noção de
interesse comum como chave de leitura para o enquadramento jurídico da
questão metropolitana, justificadora dos deslocamentos de competência e
autoridade em curso. Por esta razão passaremos a explorar a categoria analítica
a partir das funções públicas, cujo planejamento e execução são o sentido
primordial e o objeto da gestão integrada supramunicipal.
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2. O problema da titularidade: a gestão das funções públicas de
interesse comum
Conquanto presente a expressão no texto constitucional, ressentia-se o
ordenamento nacional de definição mais rigorosa do que fossem as controversas
funções públicas de interesse comum (FPICs), lacuna parcialmente sanada pelo
legislador infraconstitucional, dada a generalidade da norma veiculada no inciso
II do artigo 2º da Lei 13.089/2015 (Estatuto da Metrópole):

Art. 2o Para os efeitos desta Lei, consideram-se:
(...)
II – função pública de interesse comum: política pública ou ação nela
inserida cuja realização por parte de um Município, isoladamente, seja
inviável ou cause impacto em Municípios limítrofes;

Embora seja o diploma de edição posterior ao julgamento da ADI 1.842/
RJ, há confluência e alinhavo entre os conceitos manejados em ambos. Tanto
assim que a política de saneamento básico permite bem ilustrar a mens legis no
tocante às FPICs :

(...) 4. Aglomerações urbanas e saneamento básico.
O art. 23, IX, da Constituição Federal conferiu competência comum à União,
aos estados e aos municípios para promover a melhoria das condições de
saneamento básico. Nada obstante a competência municipal do poder
concedente do serviço público de saneamento básico, o alto custo e
o monopólio natural do serviço, além da existência de várias etapas –
como captação, tratamento, adução, reserva, distribuição de água e o
recolhimento, condução e disposição final de esgoto – que comumente
ultrapassam os limites territoriais de um município, indicam a existência
de interesse comum do serviço de saneamento básico. A função pública
do saneamento básico frequentemente extrapola o interesse local
e passa a ter natureza de interesse comum no caso de instituição de
regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, nos
termos do art. 25, § 3º, da Constituição Federal. (...) A instituição de regiões
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metropolitanas, aglomerações urbanas ou microrregiões pode vincular
a participação de municípios limítrofes, com o objetivo de executar
e planejar a função pública do saneamento básico, seja para atender
adequadamente às exigências de higiene e saúde pública, seja para
dar viabilidade econômica e técnica aos municípios menos favorecidos.
Repita-se que este caráter compulsório da integração metropolitana não
esvazia a autonomia municipal. (...)
(STF - ADI: 1.842 RJ , Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento:
06/03/2013, Tribunal Pleno)

Aqui, o interesse comum surge conformado pela natureza supra, ou
melhor, transmunicipal de determinado serviço público, cuja prestação, em
todas as fases, se acha condicionada por favores geográficos (hidrológicos,
geológicos, topográficos, etc.) e antrópicos (morfologias de urbanização e
ocupação territorial) que ultrapassam a escala fictícia da municipalidade (e do
interesse local) enquanto fronteira político-administrativa. Ao passo que espelha
a cidade real, sociológica, espaço vivido, o interesse comum (partilhado não
apenas pelos entes federados, mas também pelos cidadãos metropolitanos que
neles habitam) atrai as competências executivas correlatas para outra esfera.
Digno de nota, nesse horizonte, o caso do ordenamento territorial
metropolitano. Na contramão do que se tem, amiúde, advogado, as funções
públicas de interesse comum não se restringem à prestação de serviços, mas
englobam outras atividades estatais como o ordenamento territorial e, por isso
mesmo, o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado a que faz menção o
Estatuto da Metrópole tem, como conteúdo mínimo, entre outros aspectos, o
macrozoneamento da unidade territorial urbana (art. 12, §1º, II). Mais do que,
tal leitura já se extraía do art. 30, VIII da Constituição de 1988, na ressalva que o
dispositivo insere à competência municipal, com a expressão “no que couber”:

Art. 30. 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;
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O constituinte tão somente explicitou a necessária coesão dinâmica,
sistematicidade e transescalaridade do ordenamento territorial, que deve
compatibilizar (deve, e não pode, porque de poder-dever se trata181) diversos
níveis de planejamento e gestão, entre eles o urbano-regional. Não se olvide o
lúcido alerta de Alaôr Caffé Alves, neste quesito:

(...) a “função pública” que não implica apenas a execução de serviços
públicos e de utilidade pública e respectivas concessões, mas também
a normatização (como a disciplina regulamentar e administrativa
do uso e ocupação do solo, a fixação de parâmetros, padrões etc.),
o estabelecimento de políticas públicas (diretrizes, planejamento,
planos, programas e projetos, bem como políticas de financiamento,
operação de fundos etc.) e os controles (medidas operacionais, licenças,
autorizações, fiscalização, polícia administrativa etc.). As funções públicas
não correspondem apenas às determinações de direito subjetivo público,
mas também aos deveres das autoridades para com as comunidades
integradas, realizando o binômio “poder-dever” (...)182

Ampliar a escala de gestão das FPICs, por certo, é uma das apostas atuais
para alavancar a eficiência (art. 37, caput, CF/88) da atividade administrativa
(na dimensão também dos controles) e assegurar, na hipótese de delegação
dos serviços públicos, a sua adequada prestação quanto às condições de
regularidade, continuidade, segurança, atualidade, generalidade e modicidade
das tarifas (art. 6º, §1º da Lei 8.987/1995).
181 “Vigora no direito urbanístico um princípio da coesão dinâmica de suas normas, que exige
uma coerência teleológica entre elas, como condição para que os resultados pretendidos sejam
alcançados. Assim sendo, o planejamento deixa de ser uma faculdade para converter-se em uma
obrigação do Poder Público.” (PINTO, Victor Carvalho. Direito Urbanístico: Plano Diretor e Direito de
Propriedade. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 244).
182 ALVES, Alaôr Caffé. Regiões Metropolitanas, Aglomerações Urbanas e Microrregioões: novas
dimensões constitucionais da organização do Estado Brasileiro. Revista de Direito Ambiental | vol.
15 | p. 184 | Jul / 1999. Ressalte-se que a Proposta de Emenda Constitucional n. 13/2014 pretende
superar em definitivo quaisquer resistências, nesta seara, ao introduzir no art. 182 da Constituição
Federal o seguinte parágrafo (de duvidosa repercussão, diga-se, na forma como a matéria se
encontra, hoje, regrada pelo Estatuto da Metrópole): “§5º No caso de regiões metropolitanas,
aglomerações urbanas e microrregiões em que o ordenamento territorial seja uma função pública
de interesse comum, o plano diretor será elaborado pelo agrupamento de municípios e aprovado
por decreto legislativo estadual ou federal, conforme o caso”.
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Reflexo necessário desse reescalonamento das políticas públicas e das
funções estatais, ou, como se queira, imperativo da verdadeira extensão da
faixa de interesse da população atingida por tais fatores, é a reorganização das
titularidades para prestação dos serviços de interesse comum a elas vinculados.
Elaborando sobre as bases fixadas pelo Supremo Tribunal Federal, razoável
asseverar que o novo quadro jurídico não admite a concentração de poderes
sobre o território metropolitano nas mãos de um único ente, em geral o Estadomembro (na lógica convencional reducionista de que toda atividade supra ou
intermunicipal passaria à competência exclusiva estadual), mas impõe gestão
compartilhada e equilibrada entre os diversos entes federados. In verbis, aferese da ADI 1.842/RJ:

(...) 5. Inconstitucionalidade da transferência ao estado-membro do poder
concedente de funções e serviços públicos de interesse comum.
O estabelecimento de região metropolitana não significa simples
transferência de competências para o estado. O interesse comum é muito
mais que a soma de cada interesse local envolvido, pois a má condução
da função de saneamento básico por apenas um município pode colocar
em risco todo o esforço do conjunto, além das consequências para a saúde
pública de toda a região. O parâmetro para aferição da constitucionalidade
reside no respeito à divisão de responsabilidades entre municípios e
estado. É necessário evitar que o poder decisório e o poder concedente
se concentrem nas mãos de um único ente para preservação do
autogoverno e da autoadministração dos municípios. Reconhecimento
do poder concedente e da titularidade do serviço ao colegiado formado
pelos municípios e pelo estado federado. A participação dos entes nesse
colegiado não necessita de ser paritária, desde que apta a prevenir
a concentração do poder decisório no âmbito de um único ente. A
participação de cada Município e do Estado deve ser estipulada em cada
região metropolitana de acordo com suas particularidades, sem que se
permita que um ente tenha predomínio absoluto. (...)
(STF - ADI: 1.842 RJ , Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento:
06/03/2013, Tribunal Pleno)

A estrutura metropolitana da repartição de competências que se
desenha no paradigma da gestão compartilhada, impende destacar, tem impactos
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no papel tanto dos municípios como dos estados, mitigando absolutismos de
ambas as partes e abrindo espaço para a experimentação de modelos e para a
reacomodação do pacto federativo brasileiro.

3. O problema da autoridade: a formatação da governança
interfederativa
Sob esta ótica é que se coloca o problema da autoridade e de
sua migração. Quem governa a região metropolitana e suas congêneres,
aglomerações urbanas e microrregiões? Se – são os rudimentos de que, até
o momento, dispomos – a excessiva concentração de poderes (decisório e
concedente) está vedada, urge (re)fundar o “colegiado formado pelos municípios
e pelo estado federado” a que alude o acórdão em apreço. Nada obstante, onde
se insere esta figura no sistema federativo hoje existente? Com efeito, escassa
é, por hora, a doutrina sobre o assunto. Alaôr Caffé Alves, um dos poucos a
enfrentá-lo, como já se notou, sugere a passagem de um federalismo dualista
(mesmo na sua feição de cooperação), para um federalismo “de integração”,
mormente em âmbito urbano-regional:

Desse modo, no Brasil, vigora atualmente um quadro de competências
constitucionais cuja distribuição caracteriza o federalismo de integração,
sucessor do federalismo de cooperação, ambos contrários ao federalismo
dualista, de caráter rígido e tradicional, onde dominavam as competências
exclusivas. Nesse sentido, como regra, a interpretação sistêmica
da Constituição Federal (LGL\1988\3) deve sempre levar em conta os
objetivos de integração entre os interesses públicos nacionais, estaduais,
distritais e municipais, precisamente na forma como foram intencionados
pelo legislador constituinte.
(...)
No âmbito específico que nos interessa agora, o das regiões
metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, postula-se
igualmente a exigência de um novo conteúdo organizacional de gestão
regional, por força da própria Constituição Federal (LGL\1988\3), onde
a cooperação e a coordenação intergovernamental passam a ter uma
dimensão institucional própria, representada pela exigência de unidades
integradas e personalizadas de ação pública de interesse comum.
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Isto deverá repercutir profundamente na forma de planejamento,
programação, execução e controle de funções estatais e de serviços
públicos de caráter urbano-regional, em nosso sistema federativo.183

Que a gestão metropolitana demande uma “dimensão institucional”
própria é fato incontroverso. A experiência e a literatura têm demonstrado os
limites do consorciamento e da cooperação voluntária, sobretudo num quadro de
enraizado patrimonialismo em que a burocracia estatal e os cacicados políticos,
não raro, enxergam os municípios como feudos. Se isso ocorre nas cidadespólos de influência regional, quem dirá nas periféricas184. É cediça, destarte, a
premência por estabilizar as regiões metropolitanas, as aglomerações urbanas
e as microrregiões como unidades territoriais permanentes de planejamento e
não como estruturas episódicas e fragmentadas por serviço. Mesmo porque cada
consórcio em operação requer um arcabouço gerencial que encarece, na conta
final, todo o serviço e não favorece a integração. Aliás, estudos contemporâneos
apontam esta como a mais agravada fragilidade dos esforços envidados e dos
esquemas institucionais, nos moldes atuais:

183 ALVES, A. C. Idem.
184 No caso do saneamento básico, tomado como emblemático, tal atitude dos gestores
obstaculiza severamente a prestação regionalizada do serviço. Mesmo antes da edição da
Lei 13.089/2015, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, em procedimento de auditoria
operacional específica, finalizada em setembro de 2011, diagnosticava a deficiência da integração
urbano-regional: “A recente regulamentação das diretrizes nacionais para o setor de saneamento
expõe a necessidade de prover condições adequadas para a gestão desses serviços: norteada
para a ampliação progressiva do acesso da população e para a articulação das políticas de
desenvolvimento urbano e regional. (...) O trabalho revela que o planejamento das ações de
esgotamento sanitário, tal como ocorre hoje, não é eficaz para garantir a adequada prestação
dos serviços. A não priorização das políticas do setor, a baixa intersetorialidade, a falta de
normatização e de capacitação técnica dificultam a elaboração de instrumentos adequados às
realidades culturais locais. A desarticulação entre os entes federados e outros aspectos negativos
relacionados à governança contribuem ainda para que os municípios deixem de assumir seu
protagonismo no setor de saneamento e de corresponder aos objetivos da política nacional. (...)
Recomenda-se à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano, que estabeleça ações visando
fortalecer as estruturas das entidades cujas atribuições são de promover a integração das regiões
metropolitanas de Curitiba, Maringá e Londrina: a COMEC, COMEM e COMEL, articulando as
políticas de interesse regional e metropolitano.” (ESTADO DO PARANÁ: TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO. RELATÓRIO DE AUDITORIA OPERACIONAL: CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ESGOTAMENTO SANITÁRIO NAS REGIÕES METROPOLITANAS DO PARANÁ. Curitiba: TCE/PR, 2011.
Disponível em: http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/auditoria-operacional-saneamento/235030/
area/245)
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A estruturação da gestão metropolitana passa pela possibilidade
de ampliação e fortalecimento do consorciamento e da cooperação
interfederativa. Passa pela busca da constituição de uma coordenação
metropolitana articulada entre os Entes Federativos, bem como pela
busca de recursos e financiamento para os investimentos que se
fazem necessários, vis-à-vis o deficit acumulado nesses espaços e que
compromete a vida da população que vive nas metrópoles brasileiras.
Enfim, passa por um esforço de inserção da questão metropolitana na
agenda política do país.185

Adentramos, neste ponto, a espinhosa discussão sobre a formatação
da governança interfederativa, vislumbrada pelo Estatuto da Metrópole como
o “compartilhamento de responsabilidades e ações entre entes da Federação
em termos de organização, planejamento e execução de funções públicas de
interesse comum” (art. 2º, IV). À parte a tautologia implícita entre os conceitos
de governança interfederativa e FPICs, importante lembrar que quaisquer rumos
a serem adotados pelas regiões metropolitanas, doravante, não poderão ignorar
os princípios e diretrizes consignados nos arts. 6º e 7º da Lei 13.089/2015
(em especial, o princípio da “prevalência do interesse comum sobre o local”
e do “compartilhamento de responsabilidades pelo desenvolvimento urbano”).
Tampouco caberá obumbrar a estrutura mínima da governança interfederativa
constante do art. 8º:

Art. 8o A governança interfederativa das regiões metropolitanas e das
aglomerações urbanas compreenderá em sua estrutura básica:
I – instância executiva composta pelos representantes do Poder Executivo
dos entes federativos integrantes das unidades territoriais urbanas;
II – instância colegiada deliberativa com representação da sociedade civil;
III – organização pública com funções técnico-consultivas; e
IV – sistema integrado de alocação de recursos e de prestação de contas.

185 MARGUTI, Bárbara Oliveira e COSTA, Marco Aurélio. Análise da gestão e da governança
metropolitanas das funções públicas de interesse comum selecionadas. In: MARGUTI, B. O. e
COSTA, M. A. (Orgs.). Funções públicas de interesse comum nas metrópoles brasileiras: transportes,
saneamento básico e uso do solo. Brasília : IPEA, 2014, p. 44.
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Chamamos atenção para a participação da sociedade civil nas instâncias
deliberativas, corolário da gestão democrática da cidade, norteadora de todos
os níveis da política urbana, por força mesmo do art. 2º, II do Estatuto da
Cidade (Lei 10.257/2001), agora expressamente reconhecida também na escala
metropolitana (mais criteriosamente, na escala urbano-regional). Sem embargo,
não se trata, em absoluto, de inovação, visto que determinadas Constituições
Estaduais, como a do Estado do Paraná (art. 21), já haviam abraçado essa
manifestação “regionalizada” da democracia participativa:

Art. 21. O Estado instituirá, mediante lei complementar, regiões
metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas
por agrupamentos de Municípios limítrofes, para integrar a organização,
o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum,
assegurando-se a participação dos Municípios envolvidos e da sociedade
civil organizada na gestão regional.

Outrossim, de se salientar a relevância de previsão sobre o sistema
integrado de alocação de recursos, sem o qual as finalidades últimas de toda
essa nova institucionalidade dificilmente poderão ser concretizadas. Verdade
que restam inúmeras dúvidas em relação ao modelo e regime jurídico dessa
estrutura metropolitana e seus vários órgãos, matéria sobre a qual praticamente
silenciou nossa Corte Constitucional na ADI 1.842/RJ.
Ao que tudo indica, é na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.155/
BA, ainda em trâmite, que a controvérsia poderá ser dirimida. Em questão,
focadamente, encontra-se a Entidade Metropolitana da Região Metropolitana
de Salvador, instituída como “autarquia intergovernamental de regime especial”.
A Procuradoria-Geral da República já se manifestou, em novembro de 2014, pela
constitucionalidade desse arranjo, que não violaria, a seu sentir, a autonomia
municipal. O que não implica, por sua vez, que ele deva ser reproduzido para
todas as demais situações. Ao contrário, as peculiaridades regionais e as
espécies de funções públicas de interesse comum a serem desempenhadas é
que deverão guiar a formatação da governança interfederativa, e os contrastes
serão múltiplos.
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Trocando em miúdos, tem de prevalecer a realidade da cidade e de sua
dinâmica de vida (movimentos pendulares, fluxos de mercadorias, demandas
da população, etc.), que se espraia muito além dos limites de cada município
isoladamente considerado, ditando a melhor solução factível. Isso, ao menos,
enquanto não se alcança, entre a Presidência e o Congresso Nacional, um
consenso político sobre a regulamentação do artigo 18, §4º da CF/88, para “a
criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios”.

4. O problema da cidade: da urbanização periférica ao direito à
metrópole
Até que se possam constituir “municípios metropolitanos”, na esteira de
países como o Canadá, é imperativo integrar as instâncias públicas, num processo
de desenvolvimento urbano coordenado em que o planejamento participativo
assume vulto. Nem é por outro motivo que o Plano de Desenvolvimento Urbano
Integrado (PDUI) emerge no art. 9o, I da Lei 13.089/2015 como o principal
instrumento das RMs e AUs, fornecendo a trilha e o ritmo da caminhada
vagarosa rumo à cidadania metropolitana.
Para a atuação ministerial na defesa da ordem urbanística como
interesse difuso (art. 1º, VI da Lei 7.347/1985), o PDUI é elemento fulcral, não
apenas porque o legislador impôs sanções de improbidade administrativas aos
prefeitos e governadores que não atendam às exigências e prazos do Estatuto
da Metrópole, descritos no seu art. 21, mas também na medida em que o
acompanhamento da elaboração e da aplicação do PDUI foi expressamente
atribuído ao Parquet, conforme disposto no art. 12, §2º, III:

Art. 12. O plano de desenvolvimento urbano integrado de região
metropolitana ou de aglomeração urbana deverá considerar o conjunto
de Municípios que compõem a unidade territorial urbana e abranger
áreas urbanas e rurais.
(...)
§ 2o No processo de elaboração do plano previsto no caput deste artigo e
na fiscalização de sua aplicação, serão assegurados:
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I – a promoção de audiências públicas e debates com a participação de
representantes da sociedade civil e da população, em todos os Municípios
integrantes da unidade territorial urbana;
II – a publicidade quanto aos documentos e informações produzidos; e
III – o acompanhamento pelo Ministério Público.

Obviamente, a atribuição inaugura, interna corporis, o debate sobre
a (re)territorialização da instituição, dado o flagrante descompasso entre a
hodierna divisão judiciária e a jurisdição metropolitana. Sobre o fenômeno,
pontuam Moura e Hoshino:

De inaudito, o dispositivo insere expressamente o acompanhamento do
Ministério Público na elaboração do Plano, aproveitando o protagonismo
que a instituição tem provado, em inúmeras oportunidades. Ela seguirá
desempenhando o papel de fiel da balança nesses processos, mas
tampouco poderá furtar-se a transitar do modelo tradicional de atribuição
de competências por comarcas para algum nível de regionalização da
atividade funcional ou, ao menos, para uma atuação coordenada de seus
agentes nas RMs e AUs. Doutro modo, como fiscalizar, separadamente,
cada fração da unidade territorial ou cada fatia da prestação dos serviços
de interesse comum?186

Se o recente diploma e os marcos jurisprudenciais a ele associados
trazem certo alento para mazelas crônicas da urbanização periférica
brasileira, é evidente que a implementação do novo paradigma encontrará
resistências e dependerá do engajamento dos atores sociais, entre os quais
o Ministério Público é protagonista. A tônica, para tanto, deve ser mirar para
além do formalismo aparente e das minúcias burocráticas desse processo,

186 MOURA, Rosa e HOSHINO, Thiago A. P. Estatuto da Metrópole, enfim aprovado! mas o que
oferece à metropolização brasileira? Rio de Janeiro/Curitiba: Observatório das Metrópoles, 2015, pp.
8-9. Disponível em: http://www.observatoriodasmetropoles.net/download/estatuto_metropole_
artigo_rosa.pdf
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desvendando os direitos fundamentais que aguardam realização no âmago
da cidade187:

Art. 2o A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento
das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as
seguintes diretrizes gerais:
I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito
à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura
urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para
as presentes e futuras gerações;

Todos os movimentos supra indicados, por conseguinte, visam dar
reposta ao déficit histórico de serviços, de oportunidades, de infraestrutura,
enfim, de direitos que não pode ser compreendido e atacado senão na escala
regional, ao menos no contexto dos grandes centros urbanos. Isso porque a
segregação sócio-espacial se dá no território metropolitano, extravasando a
cidade-pólo e, contudo, dela dependendo simbioticamente.
Assim, não há como operar essas novas ferramentas jurídicas em
postura de neutralidade, quando a Carta Magna as informa, desde o início,
axiologicamente, tanto a partir da dignidade da pessoa humana (fundamento
basilar da República do art. 1º, III) quanto no viés da redução das desigualdades
sociais e regionais (objetivo fundamental do art. 3º, III). Esses e tantos outros
valores jus-fundamentais animam a luta pelo(s) direito(s) e exigem a atualização
do próprio direito à cidade, na larga genealogia que remonta aos escritos de
Henri Lefebvre da década de 1960, já como direito à(s) metrópole(s).
Alfim, colmatando essas sintéticas reflexões sobre as exigências
que um cenário metropolitano apresenta e retomando o cotejo entre as
Constituições de 1967 e 1988, esta última, no que tange ao temário sob ataque,
regulamentada pelo Estatuto da Metrópole, recentemente editado, parece

187 NALINI, José Renato. Direitos que a Cidade Esqueceu. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2011.
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autorizado balizar que não é nova, nem revolucionária a constatação das funções
públicas de interesse comum, sendo inovadora, sim, a percepção do que é a
verdadeira cidade, fruto, mesmo, da experiência, agora madura, dos impactos
da urbanização e sua consequente concentração humana, a exigirem definições
de como deve ser a vivência condigna dos grupos e comunidades, sem ignorar o
intercâmbio de valores e idiossincrasias, das adequadas condições ambientais,
sanitárias e sociais, nesse espaço metropolitano, espaço da vida cotidiana que,
como se pode inferir de todo o percurso que palmilhamos, põe em cheque as
conveniências territoriais e administrativas anciãs.
Acima de tudo, retoma-se, a nosso sentir, a originalidade dos intentos
das pessoas e seus vínculos, quando se foram radicando nessa territorialidade
que fornecia e, ainda fornece, comuns elementos físicos, hídricos e, mesmo
de empatia que justificaram, ao longo do tempo, modalidades peculiaridades
de fixação e de apropriação espaciais. Assim, permitido firmar que o novo
aqui é a prospecção da real potestade, da verdadeira autoridade sobre esse
território físico e moral (porque atrelada à realização da justiça) que agrega a
população, e que, repise-se, destoa das divisões geopolíticas sedimentadas,
as quais não correspondem mais às efetivas demandas sociais, ambientais,
urbanas ou políticas metropolitanas. Mas este “novo” é apenas uma
necessária revisão das acomodações administrativas, sendo que tal “rever”
está legitimado constitucionalmente e importa em asserir, ainda que se tenha
que compreender melhor suas implicações, que nossa Carta Magna, para o
cenário sociopolítico desfilado neste breve estudo, desde sempre previu uma
cunha no pacto federativo, incluindo nele a governança interfederativa, ou
seja, essa relação de cooperação, de convício e de cogestão entre estados
e municípios, com expressa influência, porque não dizer, na organização da
federação, ao se defrontar com a urbe real.
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