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I. Introdução

 O texto que é agora apresentado não tem outro objetivo a não ser o de

constituir um pequeno e modesto roteiro sobre Planos Diretores, especialmente sobre

seus fundamentos constitucionais e legais, sua natureza jurídica, seu conteúdo

mínimo e sobre a necessidade de participação popular na sua elaboração.

 Não tem a pretensão da originalidade e também não pretende esboçar

qualquer nova contribuição ao estudo da matéria. Em alguns poucos aspectos, porém,

algumas tomadas de posição serão necessárias; assim, a responsabilidade por

eventuais erros de interpretação deve ser debitada exclusivamente ao autor.

II. Planejamento Urbano e Plano Diretor

 O tema dos Planos Diretores inscreve-se no contexto do planejamento

urbano. Destarte, é interessante coligir as lições de JOSÉ AFONSO DA SILVA,

pioneiro no tratamento sistemático do assunto em nosso país, sobre o valor jurídico
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do planejamento urbano e sobre a relação entre dados técnicos e normas jurídicas 1:

O planejamento, em geral, é um processo técnico instrumentado para transformar a

realidade existente no sentido de objetivos previamente estabelecidos. De início, tal

processo dependia simplesmente da vontade do administrador, que poderia utilizá-lo

ou não. Não era, então, um processo juridicamente imposto, mas simples técnica de

que o administrador se serviria ou não. Se o usasse, deveria fazê-lo mediante atos

jurídicos, que se traduziriam num plano, que é o meio pelo qual se instrumentaliza o

processo de planejamento.

 Mais adiante, prossegue aquele autor:

A institucionalização do processo de planejamento importou em convertê-lo num

tema do Direito, e de entidade basicamente técnica passou a ser uma instituição

jurídica, sem perder suas características técnicas. Mesmo seus aspectos técnicos

acabaram, em grande medida, juridicizando-se, deixando de ser regras puramente

técnicas para se tornarem normas técnico-jurídicas.

 É nesse quadro, nas últimas décadas, de institucionalização jurídica do

planejamento, que os Planos Diretores surgiram e prosperaram. Não pertence ao

objetivo deste texto sublinhar as múltiplas transformações que o próprio conceito de

Plano Diretor atravessou no período em questão, pois interessa apenas o exame de

certos contornos práticos do instituto. Basta assinalar apenas que o planejamento

urbano em âmbito municipal tem como meta induzir os Municípios, de forma

eficiente, ao correto cumprimento de suas funções urbanísticas.

                                                          
1 SILVA, José Afonso da. Direito urbanístico brasileiro. 2ª edição, revista e atualizada, São Paulo:
Malheiros, 1997, p. 77-78.
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III. Fundamentos

 Os Planos Diretores têm sua fundamentação normativa em vários loci

no ordenamento jurídico. Para os fins da presente exposição serão destacados apenas

os textos constitucionais (federal e estadual), assim como o Estatuto da Cidade, que

institui as diretrizes gerais e os instrumentos de política urbana no território nacional.

III.1. Constituição Federal

 Os fundamentos para o planejamento urbano estão previstos em dois

momentos do texto constitucional federal. Diz a Constituição Federal de 1988:

Art. 21. Compete à União:

(...)

XX - instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação,

saneamento básico e transportes urbanos (...).

E mais adiante, especificamente sobre Planos Diretores:

Art. 182. 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.
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§ 1º - O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades

com mais de vinte mil habitantes, é o instrumento básico da política de

desenvolvimento e de expansão urbana.

§ 2º - A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências

fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor.

III.2. Constituição do Estado do Rio Grande do Sul

 Também a Constituição do Rio Grande do Sul contém previsões

normativas acerca dos Planos Diretores municipais. Diz o texto magno estadual:

Art. 177 - Os planos diretores, obrigatórios para as cidades com população de mais

de vinte mil habitantes e para todos os Municípios integrantes da região

metropolitana e das aglomerações urbanas, além de contemplar os aspectos de

interesse local, de respeitar a vocação ecológica, o meio ambiente e o patrimônio

cultural, serão compatibilizados com as diretrizes do planejamento do

desenvolvimento regional (redação dada pela Emenda Constitucional n.º 44, de 16

de junho de 2004, publicada no Diário Oficial de 17 de junho de 2004, tendo entrado

em vigor um ano após sua publicação).

§ 1º - Os demais Municípios deverão elaborar diretrizes gerais de ocupação do

território que garantam, através de lei, as funções sociais da cidade e da propriedade,

nestas incluídas a vocação ecológica, o meio ambiente e o patrimônio cultural

(redação dada pela Emenda Constitucional n.º 44, de 16 de junho de 2004, publicada

no Diário Oficial de 17 de junho de 2004, tendo entrado em vigor um ano após sua

publicação).

§ 2º - A ampliação de áreas urbanas ou de expansão urbana deverá ser acompanhada

do respectivo zoneamento de usos e regime urbanístico.
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§ 3º - Lei estadual instituirá os critérios e requisitos mínimos para a definição e

delimitação de áreas urbanas e de expansão urbana, bem como as diretrizes e normas

gerais de parcelamento do solo para fins urbanos.

§ 4º - Todo parcelamento do solo para fins urbanos deverá estar inserido em área

urbana ou de expansão urbana definida em lei municipal.

§ 5º - Os Municípios assegurarão a participação das entidades comunitárias

legalmente constituídas na definição do plano diretor e das diretrizes gerais de

ocupação do território, bem como na elaboração e implementação dos planos,

programas e projetos que lhe sejam concernentes.

 No âmbito do texto constitucional estadual, chama a atenção a

obrigatoriedade de implementação dos Planos Diretores para os Municípios

integrantes da região metropolitana e das aglomerações urbanas, preceito que será

reproduzido mais tarde no âmbito da legislação federal, com o Estatuto da Cidade. É

interessante, assim, recordar algumas informações sobre tais conceitos.

 As regiões metropolitanas foram regulamentadas, em âmbito federal,

pela Lei Complementar n.º 14, de 8 de junho de 1973. A Região Metropolitana de

Porto Alegre, no entanto, já havia sido delimitada em 1968 pelo Governo do Estado.

Até 1988, a atribuição constitucional de criação de regiões metropolitanas era do

governo federal; a Constituição de 1988, porém, passou esta atribuição aos Estados.

Atualmente a Região Metropolitana de Porto Alegre possui trinta e um Municípios 2.

Quanto às aglomerações urbanas, existem três no Rio Grande do Sul.

 A primeira é a Aglomeração Urbana do Nordeste, instituída por meio

                                                          
2 Porto Alegre, Alvorada, Cachoeirinha, Campo Bom, Canoas, Estância Velha, Esteio, Gravataí,
Guaíba, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Sapiranga, Sapucaia do Sul, Viamão, Eldorado do Sul,
Glorinha, Nova Hartz, Dois Irmãos, Ivoti, Parobé, Portão, Triunfo, Charqueadas, Nova Santa Rita,
Araricá, Montenegro, Taquara, São Jerônimo, Santo Antônio da Patrulha, Arroio dos Ratos e Capela
de Santana.
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da Lei Complementar Estadual n.º 10.335/94. É composta pelos Municípios de Bento

Gonçalves, Carlos Barbosa, Caxias do Sul, Farroupilha, Flores da Cunha, Garibaldi,

Monte Belo do Sul, Nova Pádua, Santa Teresa e São Marcos; e possui um Escritório

Regional instalado no Município de Caxias do Sul.

 Já a Aglomeração Urbana do Litoral Norte, instituída pela Lei

Complementar Estadual n.º 12.100, de 27 de maio de 2004, é formada por vinte

Municípios e tem como finalidade planejar e executar as funções públicas de

interesse comum, buscando o desenvolvimento e a qualidade de vida das cidades

envolvidas. O Escritório Regional da Aglomeração Urbana do Litoral Norte,

inaugurado em 25 de fevereiro de 2005, está localizado no Município de Osório.

 A Aglomeração Urbana de Pelotas foi instituída em 26 de novembro

de 1990 por meio da Lei Complementar Estadual n.º 9.184. É formada pelos

Municípios de Pelotas e Capão do Leão. Em 26 de dezembro de 2002, por meio da

Lei Complementar 11.876, foi alterada a denominação para Aglomeração Urbana do

Sul, incluindo-se os Municípios de Arroio do Padre, São José do Norte e Rio Grande.

III.3. Estatuto da Cidade

 Por fim, os Planos Diretores Municipais encontram-se previstos no

Estatuto da Cidade (Lei n.º 10.257, de 10 de julho de 2001), que é a lei federal de

desenvolvimento urbano regulamentadora do art. 21, XX, da Constituição Federal.

Deste modo, o Estatuto da Cidade preceitua as diretrizes gerais e os instrumentos de

política urbana que devem ser aplicados pela União, pelos Estados e pelos

Municípios. No Estatuto da Cidade as normas sobre Planos Diretores podem ser

divididas em dois grupos: aquelas que estão contidas no capítulo específico sobre o

instituto em tela e as restantes, que se encontram dispersas em outros quadrantes do
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diploma legislativo. Cumpre destacá-las, de forma apropriada.

III.3.1. O Capítulo III da Lei n.º 10.257, de 10 de julho de 2001

 O Estatuto da Cidade define o Plano Diretor, necessariamente

aprovado por lei municipal, como o instrumento básico da política de

desenvolvimento e expansão urbana, reproduzindo a locução contida na Constituição

Federal. O instituto é especificamente disciplinado em um capítulo próprio daquele

diploma legal, compreendendo os artigos 39 a 42 da Lei n.º 10.257, de 10 de julho de

2001, verbis:

Art. 39. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às

exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor,

assegurando o atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de

vida, à justiça social e ao desenvolvimento das atividades econômicas, respeitadas as

diretrizes previstas no art. 2o desta Lei.

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:
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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.

§ 5o (VETADO)

Art. 41. O plano diretor é obrigatório para cidades:

I – com mais de vinte mil habitantes;

II – integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas;

III – onde o Poder Público municipal pretenda utilizar os instrumentos previstos no §

4º do art. 182 da Constituição Federal;

IV – integrantes de áreas de especial interesse turístico;

V – inseridas na área de influência de empreendimentos ou atividades com

significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional.

§ 1o No caso da realização de empreendimentos ou atividades enquadrados no inciso

V do caput, os recursos técnicos e financeiros para a elaboração do plano diretor

estarão inseridos entre as medidas de compensação adotadas.

§ 2o No caso de cidades com mais de quinhentos mil habitantes, deverá ser

elaborado um plano de transporte urbano integrado, compatível com o plano diretor

ou nele inserido.

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.
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III.3.2. Outros dispositivos no Estatuto da Cidade

 Como referido acima, além da previsão em capítulo específico sobre o

Plano Diretor, o instituto é referido também em vários outros dispositivos no mesmo

diploma legal, a saber (grifou-se a referência em cada preceito legal):

Art. 4o. Para os fins desta Lei, serão utilizados, entre outros instrumentos:

I – planos nacionais, regionais e estaduais de ordenação do território e de

desenvolvimento econômico e social;

II – planejamento das regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e

microrregiões;

III – planejamento municipal, em especial:

a) plano diretor

(...)

Art. 5o Lei municipal específica para área incluída no plano diretor poderá

determinar o parcelamento, a edificação ou a utilização compulsórios do solo urbano

não edificado, subutilizado ou não utilizado, devendo fixar as condições e os prazos

para implementação da referida obrigação.

(...)

Art. 25. O direito de preempção confere ao Poder Público municipal preferência

para aquisição de imóvel urbano objeto de alienação onerosa entre particulares.
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§ 1o Lei municipal, baseada no plano diretor, delimitará as áreas em que incidirá o

direito de preempção e fixará prazo de vigência, não superior a cinco anos,

renovável a partir de um ano após o decurso do prazo inicial de vigência.

(...)

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.

(...)

Art. 29. O plano diretor poderá fixar áreas nas quais poderá ser permitida alteração

de uso do solo, mediante contrapartida a ser prestada pelo beneficiário.

(...)

Art. 32. Lei municipal específica, baseada no plano diretor, poderá delimitar área

para aplicação de operações consorciadas.

(...)

Art. 35. Lei municipal, baseada no plano diretor, poderá autorizar o proprietário de

imóvel urbano, privado ou público, a exercer em outro local, ou alienar, mediante

escritura pública, o direito de construir previsto no plano diretor ou em legislação

urbanística dele decorrente, quando o referido imóvel for considerado necessário
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para fins de: (...)

(...)

Art. 50. Os Municípios que estejam enquadrados na obrigação prevista nos incisos I

e II do art. 41 desta Lei que não tenham plano diretor aprovado na data de entrada

em vigor desta Lei, deverão aprová-lo no prazo de cinco anos.

IV. Natureza jurídica

 Embora necessariamente aprovado por lei municipal, nos termos do

art. 40 do Estatuto da Cidade, o Plano Diretor foge às características de generalidade

e abstração habitualmente associadas à produção legislativa. Em razão disso, é visto

pela doutrina como uma lei de efeitos concretos, ou seja, lei apenas em sentido

formal, com todas as conseqüências jurídicas advindas de tal caracterização. Veja-se,

nesse sentido, o magistério de VICTOR CARVALHO PINTO 3:

As normas do plano diretor não apresentam, no entanto, natureza jurídica de lei em

sentido material. Esta caracteriza-se pelos atributos de generalidade e abstração, ou

seja, deve estabelecer normas iguais para um conjunto de situações jurídicas

indeterminadas. Isto não é o que se espera do plano diretor, que, como visto,

determina concretamente o direito de construir de cada terreno em particular e

localiza as áreas destinadas a futuras obras públicas.

É importante notar que a Constituição não define o instrumento jurídico formal pelo

qual a Câmara Municipal aprova o plano diretor. Ela limita-se a estabelecer sua

                                                          

3 PINTO, Victor Carvalho. In FREITAS, José Carlos de (Coordenador). Regime jurídico do plano
diretor. Temas de Direito Urbanístico 3. São Paulo: Ministério Público/Imprensa Oficial, 2001, p.
420-422.
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“aprovação” pelo Legislativo local. Poder-se-ia mesmo entender que este

instrumento não é a lei, uma vez que esta não decorre da vontade exclusiva do

Legislativo, mas da conjugação desta com a do Executivo, por meio do instituto da

sanção.

Cumpre ainda esclarecer que a edição do plano diretor não é feita no exercício da

competência para legislar sobre direito urbanístico. Esta é concorrente entre a União,

os Estados e o Distrito Federal (art. 24, I). O Município pode legislar sobre direito

urbanístico apenas para suplementar a legislação federal e estadual (art. 30, II). A

competência para edição do plano diretor é privativa do Município e corresponde diz

respeito à “promoção de adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e

controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano” (art. 30, VIII). Até

a edição da Constituição, esta distinção entre “legislar sobre direito urbanístico” e

“promover ordenamento territorial” não era necessária. Considerava-se que o

estabelecimento pelo Município de índices urbanísticos, por meio de “planos

diretores”, “leis de uso do solo” ou “leis de zoneamento” era feito no exercício da

competência para dispor de assuntos de seu “peculiar interesse”. “Legislar sobre

direito urbanístico” significa estabelecer normas gerais e abstratas (lei material),

enquanto “promover ordenamento territorial” diz respeito ao estabelecimento

concreto de limitações ao direito de propriedade, por meio de índices urbanísticos.

Não se pode confundir o instrumento de aprovação do plano diretor com sua

natureza jurídica. O Estatuto da Cidade definiu a lei (formal) como o ato jurídico

pelo qual o plano é aprovado (art. 40). Neste aspecto, nada mais fez que consagrar a

tradição brasileira. Sua natureza jurídica não é, entretanto, a de lei material, for

faltar-lhe as características de generalidade e de abstração.

 Prossegue ainda o autor:

Neste sentido, consideramos que a natureza jurídica do plano diretor é a de plano

urbanístico, na qual se incluem, por exemplo, o projeto de loteamento (arts. 6º
 

a 17

da Lei 6.766/79) e o plano de operação urbana consorciada (art. 33 do Estatuto da

Cidade). A caracterização dos planos urbanísticos como uma modalidade própria de

ato jurídico é defendida por Forsthoff. Para este autor, o plano não é lei, uma vez
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que não é abstrato, mas extremamente concreto e não é ato administrativo, porque

não regula a situação do indivíduo, mas impõe uma ordem que ultrapassa o quadro

dos interesses individuais.

Para efeito de controle de legalidade, pode-se qualificá-lo como uma “lei de efeitos

concretos”, ato jurídico que, a despeito de ser veiculado por lei, não apresenta

características generalidade e abstração (...)

 Assim, para efeito de controle da legalidade, tópico de índole prática e

que interessa aos operadores jurídicos e gestores públicos, o Plano Diretor deve ser

considerado como lei de efeitos concretos, podendo ser impugnado pelos

instrumentos processuais voltados para o controle dos atos administrativos,

notadamente pelas vias do mandado de segurança, da ação popular e da ação civil

pública. No mesmo sentido, entendendo que o Plano Diretor deve ser considerado lei

de efeitos concretos, pronunciam-se Regina Helena Costa 4 e José Carlos de Freitas 5.

V. Conteúdo mínimo do Plano Diretor

 Outro tópico relevante é o do conteúdo mínimo que deve possuir um

Plano Diretor. O problema foi abordado no âmbito do Estatuto da Cidade, em seu art.

42; tendo merecido disciplina também na legislação estadual do Rio Grande do Sul,

por meio da Lei Estadual n.º 10.116/94. Da mesma forma, foi objeto de Resolução,

com caráter de orientação, pelo Ministério das Cidades: o Conselho das Cidades

editou a Resolução n.º 34, de 1º de julho de 2005, que consiste em um conjunto de

                                                          
4 COSTA, Regina Helena. O Estatuto da Cidade e os novos instrumentos da política urbana. Texto
publicado em http://www.irib.org.br/print/rdi/rdi51_081.asp, acesso em 30.10.2006.
5 FREITAS, José Carlos de. Plano diretor como  instrumento da política urbana. Texto publicado em
http://www.mpdft.gov.br/orgaos/PromoJ/Prourb/pl_dir_instr_pol_urb.htm, acesso em 30.10.2006.
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orientações e recomendações sobre conteúdo mínimo de Planos Diretores.

V.1. Lei n.º 10.257, de 10 de julho de 2001 – Estatuto da Cidade

 No âmbito do Estatuto da Cidade, o conteúdo mínimo de um Plano

Diretor está disciplinado da seguinte maneira no art. 42:

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.

 Quanto ao teor dos incisos I e III, não há maiores dificuldades de

compreensão. O âmago da controvérsia se estabelece quanto à correta intelecção do

inciso II. De qualquer forma, os três incisos serão analisados separadamente.

1) Art. 42, I

 O inciso I é claro e não necessita de maior interpretação além do

âmbito da literalidade do dispositivo. Trata-se de demarcar as áreas em que deve ser

fiscalizado atentamente o cumprimento da função social da propriedade, valor
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inscrito no Texto Constitucional. Com efeito, TOSHIO MUKAI afirma 6:

Quanto ao inciso I, a Constituição já prevê a delimitação de tais áreas (art. 182, §

4º), sendo despicienda a estatuição.

 No mesmo sentido é o entendimento proposto por NELSON SAULE

JÚNIOR, no sentido de que a delimitação das áreas urbanas que não atendem à sua

função social é matéria obrigatória do Plano Diretor  7:

Portanto, o Município, nas hipóteses mencionadas, tem a obrigação e não a mera

faculdade de utilizar os instrumentos voltados a assegurar que a propriedade urbana

atenda à sua função social, sendo portanto uma regra vinculante e não discricionária

para o Município.

 Assim, a norma não apresenta maiores dificuldades interpretativas.

2) Art. 42, II

 Tormentosa, porém, é a compreensão do art. 42, inciso II, da Lei n.º

10.257, que tem suscitando debates quanto à sua exata interpretação. Com efeito, diz

                                                          

6 MUKAI, Toshio. O Estatuto da Cidade: anotações à Lei n. 10.257, de 10 de julho de 2001. São
Paulo: Saraiva, 2001, p. 46.
7 SAULE JÚNIOR, Nelson. Capítulo III – Do Plano Diretor. In MATTOS, Liana Portilho (org.).
Estatuto da Cidade comentado: lei n. 10.257, de 10 de julho de 2001. Belo Horizonte: Mandamentos,
2002, p. 282-283.
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o mencionado art. 42, II, do Estatuto da Cidade que o Plano Diretor deverá conter, no

mínimo, “disposições requeridas pelos arts. 25, 28, 29, 32 e 35” da Lei n.º 10.257.

 Coloca-se então o problema hermenêutico: é obrigatória a previsão, no

Plano Diretor, dos institutos disciplinados naqueles artigos ou a norma do art. 42,

inciso II, do Estatuto da Cidade, comporta outra interpretação?

 Qualquer tentativa de resposta deve passar pelo exame gramatical e

sistemático dos dispositivos mencionados. O art. 28, que trata da outorga onerosa do

direito de construir, dispõe que o Plano Diretor poderá fixar áreas nas quais o direito

de construir poderá ser exercido acima do coeficiente de aproveitamento básico

adotado. O art. 29, que cuida também da outorga onerosa do direito de construir,

preceitua que o Plano Diretor poderá fixar áreas nas quais poderá ser permitida

alteração de uso do solo, mediante contrapartida a ser prestada pelo beneficiário. O

art. 25, que trata do direito de preempção, remete a regulamentação do instituto a lei

municipal, baseada no plano diretor, que delimitará as áreas de incidência. O art.

32, que cuida das operações urbanas consorciadas, remete a regulamentação do

instituto a lei municipal específica, baseada no plano diretor, que poderá

delimitar área para sua aplicação. O art. 35, que trata da transferência do direito de

construir, remete a regulamentação do instituto a lei municipal, baseada no plano

diretor, que poderá autorizar o proprietário de imóvel urbano, privado ou público, a

exercer em outro local, ou alienar, mediante escritura pública, o direito de construir.

 A análise literal dos dispositivos aponta para uma certa discrição

conferida pelo legislador federal aos elaboradores dos Planos Diretores. A própria

expressão “poderá”, utilizada nos artigos 28, 29, 32 e 35 do Estatuto da Cidade,

parece chancelar o entendimento de que há um espaço de interpretação concedido à

legislatura municipal para a elaboração do Plano Diretor.

 Poder-se-ia objetar que trata aquela locução da enunciação de um

poder-dever, segundo a expressão empregada amiúde na doutrina, indicando a idéia

de uma função a ser exercida pelo legislador municipal. Como salientado pela

doutrina, o eixo metodológico do direito público gira em torno da idéia de dever, não
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da idéia de poder. O poder é instrumental, meio para que se cumpra aquele dever,

atingindo-se a finalidade legal. Caracteriza-se, assim, como uma função no sentido

jurídico do termo, pois existe uma situação jurídica, assinalada por um comando

normativo, com uma finalidade a cumprir, mediante o manejo de certos poderes 8.

 Entretanto, qualquer dúvida que pudesse remanescer quanto à esfera

de discrição deixada ao legislador municipal é afastada pela interpretação

sistemática dos dispositivos indicados no art. 42, inciso II, do Estatuto da Cidade. A

remissão da regulamentação dos institutos inscritos nos artigos 25, 32 e 35 a uma lei

municipal baseada no Plano Diretor, articulado com o uso da locução “poderá”, dá a

certeza de que o legislador federal não quis impor a obrigatoriedade da inserção nos

Planos Diretores dos institutos indicados no mencionado art. 42, II, da Lei n.º 10.257.

 O único sentido razoável a ser atribuído à norma em questão é o de

que se o legislador municipal quiser utilizar qualquer dos institutos indicados no art.

42, inciso II, do Estatuto da Cidade (no caso, a outorga onerosa do direito de

construir, direito de preempção, operações urbanas consorciadas e transferência do

direito de construir), deverá necessariamente prevê-los no Plano Diretor, delineando

seus contornos básicos e as áreas de sua incidência.

 Chancelando o entendimento aqui proposto, reproduz-se novamente a

lição de TOSHIO MUKAI acerca do tema 9:

Quanto ao inciso II, a lei condiciona suas “criações” efetivas pelos Municípios, dos

instrumentos jurídicos novos, a suas previsões no plano diretor, quando em cada um

dos artigos citados já são determinadas tais previsões. A estatuição, portanto, era

despicienda.

                                                          
8 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Discricionariedade e controle jurisdicional. 2. ed. São
Paulo: Malheiros, 1998, p. 13-16.
9 MUKAI, Toshio. Ob. cit., p. 46.
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 Não foi outra, aliás, a interpretação feita pelo Conselho das Cidades

no bojo da Resolução n.º 34. Com efeito, afirma o art. 4º daquele ato normativo:

Art. 4º. Nos termos do art. 42, inciso II do Estatuto da Cidade, caso o plano diretor

determine a aplicação dos instrumentos: direito de preempção, outorga onerosa do

direito de construir e de alteração de uso, operações urbanas e a transferência do

direito de construir; estes só poderão ser aplicados se tiverem sua área de aplicação

delimitada no Plano Diretor.

Parágrafo único. Na exposição dos motivos, o Plano Diretor deverá apresentar a

justificativa de aplicação de cada um dos instrumentos previstos no art. 4º desta

Resolução, com vinculação às respectivas estratégias e objetivos.

 Não há que se falar, portanto, em obrigatoriedade de previsão

daqueles instrumentos no Plano Diretor. Tal interpretação foi gerada pela redação

defeituosa do art. 42, II, do Estatuto da Cidade. Confusa e pouco esclarecedora, a

redação do artigo deixa margem à interpretação extrema de que a outorga onerosa do

direito de construir, o direito de preempção, as operações urbanas consorciadas e a

transferência do direito de construir seriam instrumentos de previsão obrigatória no

Plano Diretor. Não é o caso, como se verificou acima.

 Ademais, a adoção indiscriminada daqueles institutos sem a estrutura

administrativa para fazer cumpri-los, ou sem a necessidade social a exigi-los, só

levaria ao descrédito a efetividade do Estatuto da Cidade, pois é evidente que

municípios pequenos, por exemplo, não necessitam de todos os instrumentos

alcançados pela Lei n.º 10.257. Uma interpretação sistemática, como a que se expôs,

garante a discrição legislativa municipal, assim como a possibilidade de uma adoção

criteriosa, caso a caso, dos institutos do Estatuto da Cidade.
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3) Art. 42, III

 O inciso III, por fim, constitui expressão do princípio da gestão

democrática da cidade. Emitindo orientação sobre a efetivação do mencionado

“sistema de acompanhamento e controle”, diz a Resolução n.º 34:

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;

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;

Art.7º. O Plano Diretor deverá definir os instrumentos de gestão democrática do

Sistema de Acompanhamento e Controle Social, sua finalidade, requisitos e

procedimentos adotados para aplicação, tais como:

I - o conselho da cidade ou similar, com representação do governo, sociedade civil e

das diversas regiões do município, conforme estabelecido na resolução 13 do

Conselho das Cidades;
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II - conferências municipais;

III - audiências públicas, das diversas regiões do município, conforme parâmetros

estabelecidos na Resolução nº 25 do Conselho das Cidades ;

IV- consultas públicas;

V - iniciativa popular;

VI - plebiscito;

VII -referendo.

 Trata-se, portanto, de garantir a participação popular no processo de

implementação do Plano Diretor, imprimindo um caráter de democracia

participativa e direta às atividades de gestão do planejamento urbano municipal.

V.2. Lei Estadual n.º 10.116, de 23 de março de 1994

 Conforme dispõe o art. 24, I, da Constituição Federal, a competência

para legislar sobre direito urbanístico é concorrente entre a União, os Estados e o

Distrito Federal. O Rio Grande do Sul foi um dos poucos Estados a exercitar essa

competência, editando legislação sobre desenvolvimento urbano. Trata-se da Lei

Estadual nº 10.116, de 23 de março de 1994, que, em seu art. 10, estipula o conteúdo

mínimo de um Plano Diretor:

Art. 10 - O plano diretor e as diretrizes gerais e ocupação do território, instrumentos
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básicos da política de desenvolvimento urbano, deverão considerar a integração das

atividades e equipamentos urbanos e rurais, o meio ambiente municipal e conter, no

mínimo:

I - a estimativa da população existente e projetada para um período determinado;

II - a delimitação da zona urbana;

III - a delimitação das áreas de proteção e preservação permanente que serão, no

mínimo, aquelas definidas na legislação federal e estadual;

IV - a delimitação dos conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, arquitetônico,

artístico, paisagístico, arqueológico, paleontológico e científico;

V - a delimitação de áreas próprias à implantação de atividades geradoras de tráfego

pesado;

VI - a delimitação de áreas destinadas à implantação de atividades com alto

potencial poluidor definido de acordo com os padrões de controle de qualidade

ambiental estabelecidos pelas autoridades competentes;

VII - a identificação de áreas impróprias a ocupação urbana;

VIII - a identificação das áreas urbanas não edificadas, subutilizadas ou não

utilizadas, para a aplicação de instrumentos que visem ao seu adequado

aproveitamento;

IX - os dispositivos de adequação da ocupação do solo à infra-estrutura urbana

existente ou prevista;

X - a previsão de implantação e distribuição espacial de equipamentos urbanos e

comunitários;

XI - a hierarquização e normatização do sistema viário;

XII - os dispositivos de controle do uso, ocupação e parcelamento do solo urbano e

da edificação, que assegurem condições de salubridade, conforto, segurança e

proteção ambiental;

XIII - as normas e os critérios definidores das atividades permitidas ou cujo

licenciamento esteja sujeito a aprovação especial.

VI. Participação popular

 

 O tema da participação popular foi objeto de preocupação do
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legislador não apenas no que toca à gestão democrática da cidade e à implementação

dos institutos da Lei n.º 10.257 (conforme demonstrado pelo art. 42, inciso II, acima

reproduzido e examinado), mas também no que concerne ao próprio processo de

elaboração dos Planos Diretores.

 Com efeito, o art. 40, § 4º, do Estatuto da Cidade, assegura a

promoção de audiências públicas e debates com a participação da população e de

associações representativas no processo de elaboração do Plano Diretor. Assim:

Art. 40. (...)

§ 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.

 

 Os tribunais têm construído entendimentos no sentido de assegurar a

eficácia desse dispositivo legal. Existem precedentes do Tribunal de Justiça do Rio

Grande do Sul invalidando o processo de elaboração do Plano Diretor por falta da

necessária participação popular (nos casos examinados, por ausência de audiências

públicas, de publicidade e de ampla divulgação).

 Em caráter exemplificativo, veja-se a seguinte ementa, referente à

Ação Direta de Inconstitucionalidade processada sob o n.º 70008224669, e julgada

pelo Pleno do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul em 18 de outubro de 2004,

tendo como relator o Desembargador João Carlos Branco Cardoso:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE  -  LEI MUNICIPAL Nº



23

1.635/2001 DE GUAÍBA QUE ALTERA O ART. 55 DA LEI MUNICIPAL Nº

1.102/92 (PLANO DIRETOR)  - ORDENAMENTO URBANO LOCAL  -

AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DAS ENTIDADES COMUNITÁRIAS

LEGALMENTE CONSTITUÍDAS NA DEFINIÇÃO DO PLANO DIRETOR E

DAS DIRETRIZES GERAIS DE OCUPAÇÃO DO TERRITÓRIO  -  FALTA DE

AMPLA DIVULGAÇÃO E DA DEVIDA PUBLICIDADE  -  RISCO DE

PREJUÍZOS IRREPARÁVEIS AO MEIO AMBIENTE E À QUALIDADE DE

VIDA DA POPULAÇÃO PELA NÃO CONCRETIZAÇÃO DO PRÉVIO

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA VIABILIZAR A ALTERAÇÃO

PREVISTA NA LEI IMPUGNADA  -  AFRONTA AOS ARTIGOS 1º, 8º, 19, 177,

§ 5º E 251 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E ARTIGOS 29, INCISO XII E 37

‘CAPUT’ DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

Ação julgada procedente.

 No mesmo sentido, veja-se a ementa que segue, referente à Ação

Direta de Inconstitucionalidade processada sob o n.º 70003026564, e julgada pelo

Pleno do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul em 16 de setembro de 2002,

tendo como relator o Desembargador Clarindo Favretto:

ACAO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MUNICIPIO DE CAPAO

DA CANOA. LEI 1458/2000 QUE ESTABELECE NORMAS SOBRE

EDIFICACOES NOS LOTEAMENTOS E ALTERA O PLANO DIRETOR DA

SEDE DO MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA. INCONSTITUCIONAL

FORMAL. AUSENCIA DE PARTICIPACAO DAS ENTIDADES

COMUNITARIAS LEGALMENTE CONSTITUIDAS NA DEFINICAO DO

PLANO DIRETOR E DAS DIRETRIZES GERAIS DE OCUPACAO DO

TERRITORIO, BEM COMO NA ELABORACAO E IMPLEMENTACAO DOS

PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS QUE LHE SEJAM CONCERNENTES.

VIOLACAO AO PAR-5 DO ART-177 DA CARTA ESTADUAL.

PRECEDENTES DO TJRS. EFICACIA DA DECLARACAO

EXCEPCIONALMENTE FIXADA, A TEOR DO ART-27 DA LEI Nº 9868/99.
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ACAO PROCEDENTE.

 No entanto, apesar de tais pronunciamentos judiciais, é forçoso referir

orientação emanada do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, por

meio do Parecer n.º 31/2005, afirmando a possibilidade da efetivação da

participação popular por via diversa da audiência pública.

 Partiu-se, no caso, de consulta formulada por uma Câmara Municipal

sobre a necessidade da realização de audiência pública, antecedendo ao

encaminhamento e apreciação de projeto de lei que institui diretrizes urbanas para o

Município (que, no caso concreto, tem menos de 20 mil habitantes).

 Embora a Câmara de Vereadores consulente tivesse se referido apenas

à elaboração de diretrizes gerais, o parecer da Corte de Contas tratou amplamente da

questão da autonomia municipal na elaboração dos Planos Diretores, desenvolvendo

os seguintes argumentos, aqui apresentados de forma sintética:

a) No texto originariamente aprovado da Lei n.º 10.257/2001,

constava um parágrafo (§ 5º do art. 40), com o seguinte teor: É nula a

lei que instituir o plano diretor em desacordo com o disposto no § 4º.

Entretanto, esta disposição foi vetada pelo Presidente da República

(Diário Oficial da União de 11 de julho de 2001, p. 6).

b) A obrigatoriedade de audiência(s) pública(s) só pode ser tida por

constitucional na medida que seja considerada um comando mediato,

cuja finalidade não é outra senão a de assegurar a aplicação da

participação popular, diretriz imposta em lei nacional.

c) Isso significa dizer que os Municípios, embora jungidos a

obediência a esta diretriz, poderão, segundo sua autonomia, adotar
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distintos modos de fazê-lo, não necessariamente segundo as regras da

Lei n.º 10.257/2001 (que, de outro modo, não seriam gerais,

exorbitando a competência da União).

d) Além disso, em uma interpretação meramente literal, a regra

específica do Inciso I do § 4º do art. 40 deveria ser examinada

conjuntamente com o art. 43 do mesmo diploma legal, não bastariam

as "audiências públicas" e os "debates": para a validade das leis

municipais em matéria urbanística, "... deverão ser utilizados, entre

outros, os seguintes instrumentos: I - órgãos colegiados ...; II - ...

consultas públicas; III - conferências ...; IV - iniciativa popular de

projeto de lei ...".

e) Assim, a serem considerados todos estes instrumentos como

cumulativamente necessários à validade das leis municipais em

matéria urbanística, em flagrante contradição com a noção de

autonomia municipal em assuntos de interesse local, não bastaria a

realização de "prévia audiência pública".

f) Segundo o parecer, essas foram as razões de veto ao § 5º do art. 40,

pois constatada a mais absoluta inconstitucionalidade de norma, ainda

que nacional, que interferisse com a autonomia municipal, a ponto de

disciplinar sobre o seu processo legislativo. Segundo o parecer,

entender-se que o plano diretor não antecedido de "audiência pública"

é inválido conduz ao mesmo resultado da disposição expressamente

vetada por inconstitucional.

 Ao cabo de tal discussão, o Parecer foi aprovado, por unanimidade,

em sessão realizada na data de 26 de abril de 2006, pelo Pleno do Tribunal de Contas
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do Estado do Rio Grande do Sul, recebendo a seguinte ementa:

PLANO DIRETOR. LEI. AUDIÊNCIA PÚBLICA.

Nos termos da Lei n.º 10.257/01 (Estatuto das Cidades), a legislação municipal que

verse sobre política urbana deve obedecer a procedimento que garanta a participação

popular, sob pena de ser inválida.

Em atenção à autonomia dos Municípios, assegurada constitucionalmente, não cabe

a lei nacional dispor sobre os mecanismos de participação popular, senão em caráter

exemplificativo.

Possibilidade da efetivação da participação popular por via diversa da audiência

pública.

 Sem o propósito de aprofundar o assunto, reconhece-se a

complexidade do debate sobre os limites da implementação da democracia direta na

elaboração dos Planos Diretores. Mais do que controverter a temática, o objetivo da

presente exposição é apresentá-la aos operadores jurídicos que trabalham na área

urbanística, na medida em que a orientação da Corte de Contas possa vir a ser

utilizada como matéria de defesa em eventuais litígios judiciais sobre o tema. Daí a

necessidade de sua divulgação ao público interessado.
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