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RESUMO 

A presente dissertação investiga e problematiza a construção do Plano Diretor na 
Cidade de Niterói com foco no processo de participação popular. Busca conhecer o 
processo de elaboração do projeto desvendando de que forma o Município garantiu 
a efetiva participação popular dos cidadãos e busca, ainda, compreender a 
efetividade das audiências públicas que é um instrumento que se encontram até a 
presente data com baixa densidade normativa. Investiga como se deu a construção 
do Plano Diretor com foco na fase legislativa e averigua a participação popular e a 
construção/mudanças a partir da entrada do Plano Diretor na Câmara.  
Versa sobre as audiências públicas do Plano Diretor Participativo (PDP), entendido 
como instrumento de efetividade da gestão democrática e de exercício do direito à 
cidade. O objetivo é compreender as potencialidades e as limitações dos 
dispositivos legais que regem o PDP, no que concerne ao papel da coletividade nas 
audiências públicas, tendo em conta as distorções observadas na prática desse 
instrumento participativo. Observa, também, as aplicações das resoluções 
estabelecidas pelo Ministério das Cidades. Para cumprir esse último objetivo, foram 
adotados três procedimentos metodológicos: (i)  interpretação do regime legal das 
audiências, a partir dos conceitos operacionais fornecidos pelo marco teórico 
adotado, sobretudo e (ii) investigação das normas aplicáveis às audiências públicas 
do PDP, no contexto das inovações trazidas pela Constituição de 1988 e da 
legislação infraconstitucional, que trata da participação popular para gestão do meio 
ambiente natural e urbano. A partir de um método de interpretação teleológico dos 
princípios constitucionais e legais, averiguou-se a integração dos novos direitos 
sociais e coletivos à luz do marco conceitual consolidado pelo Estatuto da Cidade.  
Interessou, ainda, avaliar como a norma foi compreendida e aplicada em concreto 
em Niterói, de modo a visualizar quais as principais distorções e inconsistências na 
relação entre os partícipes do processo e a norma. Embora o caráter participativo 
das audiências públicas represente uma importante conquista histórica, foi possível 
concluir que esse instrumento ainda carece de densidade normativa. A falta de 
abrangência normativa sobre o propósito da audiência e de diretrizes para sua 
condução facilita distorções e tende a reduzir sua legitimidade política. 

Palavras-chave: Gestão Democrática. Espaço urbano. Democracia participativa. 
Direito à cidade. Plano diretor.  

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This dissertation investigates and calls into question the creation of the Master Plan 
for the City of Niterói focused on the process of popular participation. It seeks to learn 
about the designing process by pointing out how the City ensured the citizens‘ 
popular participation and also aims to understand the effectiveness of the public 
hearings which has been an instrument with a low normative density so far. It 
investigates how the construction of the Master Plan was conceived focusing on the 
legislative phase and looks into the popular participation and the 
construction/changes as soon as the Master Plan is submitted to the Chamber. It 
analyzes the public hearings on the Participatory Master Plan (PDP), which is viewed 
as an instrument to enforce the democratic management and the exercise of the right 
to citizenship. The purpose is to understand the powers and restrictions of the legal 
provisions which govern the PDP, with regard to the population‘s role at public 
hearings, on account of the distortions observed in the practice of this participatory 
instrument. It also observes the applicability of the resolutions laid down by the 
Ministry of the Cities. To fulfill this latter goal, three methodological procedures were 
introduced:(i) interpretation of the legal basis for the hearings, according to the 
operating concepts provided by the theoretical grounds adopted, most of all and (ii) 
investigation into the rules applicable to the public hearings on the PDP, in relation to 
the innovations introduced by the 1988 Constitution, international treaties and the 
infraconstitutional legislation, which addresses the popular participation in the 
management of the natural and urban environment. Based on a teleologic construal 
of the constitutional and legal principals, the integration of the new social and 
collective rights was examined in light of the conceptual basis consolidated by the 
Statute of the City. It was also assessed how the rule was construed and actually 
applied in Niterói, in order to view the main distortions and inconsistencies found in 
the relationship between the elements of the process and the rule. Although the 
participatory nature of the public hearings represent an important historical conquest, 
it was possible to conclude that this instrument still wants normative density. The lack 
of normative scope as to the purpose of the hearings and guidelines on their 
procedures enable distortions and undermine their political legitimacy.  

Key words: Democratic Management. Urban space. Participatory Democracy. Right 
to citizenship. Master plan 
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 INTRODUÇÃO 

Pretendemos, a partir de um estudo de caso concreto, refletir sobre o 

papel do Plano Diretor no Planejamento do Solo Municipal, sua efetividade e 

sua construção. Toma-se como lócus o município de Niterói, no Rio de Janeiro. 

Para isso, incluem-se as temáticas de audiências públicas, democracia 

participativa e movimentos de resistência.  

Esta pesquisa foi desenvolvida por meio de metodologia empírica, com 

abordagem participativa, em que se procurou vivenciar ativamente o campo, 

com idas às audiência públicas, participações em conselhos municipais, 

reuniões com movimentos sociais envolvidos, escutas a atores sociais, 

acompanhamento junto ao Ministério Público e engajamento jurídico e social, 

para entendimento do objeto de pesquisa objetivando sua melhor 

compreensão. 

A autora é delegada da Comissão de Direito Ambiental, o que 

possibilitou estar em muitas esferas de discussão do referido projeto de lei. 

A presente dissertação investiga e problematiza a construção do Plano 

Diretor na esfera legislativa e o papel da Câmara Municipal como instituição 

democrática. Mais especificamente, o enfoque é o da participação popular na 

tomada de decisões ambientais e urbanas, notadamente nas audiências 

públicas, na construção das emendas e os movimentos de resistência que se 

formaram a partir da discussão do Plano Diretor municipal, instrumento inserido 

na política urbanística brasileira que tem como intuito viabilizar a gestão 

democrática e participativa do espaço urbano.  

A Constituição Federal de 1988 inovou ao tratar de política urbana e, 

após anos de lutas, definiu, como seu instrumento básico jurídico, o Plano 

Diretor. A partir de então, ganhou relevo a busca de um conceito jurídico de 

política urbana e de Plano Diretor, fundamentais para a implementação do 

texto constitucional.  

Em 2001, com a aprovação do Estatuto da Cidade – lei complementar 

que estabelece normas gerais relativas à política urbana – o princípio da 

gestão democrática da cidade passou a integrar o direito urbanístico, impondo 

ao gestor público a obrigação de elaborar planos diretores participativos e de 
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revê-los, pelo menos a cada dez anos, também mediante um processo 

participativo.  

A nova lei complementar não apenas determinou o processo 

participativo de elaboração e reforma de planos diretores, mas também definiu 

instrumentos de participação democrática a serem empregados pelo 

administrador, que, dessa forma, adquiriram também relevância para o direito 

administrativo. Pode-se afirmar, hoje, que as audiências públicas, as consultas 

e as conferências são institutos de direito administrativo. 

O Estatuto da Cidade é permeado pela ideia de democracia urbana. 

Nesse contexto, o Município de Niterói aprovou, em 2002, seu primeiro plano 

diretor participativo, a Lei Municipal nº 13 430/2002. Em 2015, o então Prefeito, 

Rodrigo Neves, iniciou a primeira revisão participativa do plano diretor vigente, 

que resultou, naquele momento, no Projeto de Lei nº 00008/2017. Esse projeto 

acabou sofrendo resistência de diversos atores sociais durante a fase 

participativa e, apesar de ter sido apresentado à Câmara após o processo 

participativo, até o presente momento não foi aprovado. Encontra-se permeado 

de muitos entraves, interesses díspares e disputas sociais e judiciais. 

Apesar de hoje haver uma quantidade significativa de trabalhos teóricos 

sobre democracia participativa, pouco se conhece ainda sobre o funcionamento 

dos instrumentos de democracia participativa, previstos no Estatuto da Cidade, 

do ponto de vista do Direito. Não se conhece plenamente como eles se 

relacionam de modo jurídico e quais as suas reais repercussões para a política 

urbana. Pouco se sabe, igualmente, sobre a procedimentalização jurídica dos 

processos administrativos. 

Pretende-se verificar se é conveniente a regulação procedimental da 

participação democrática na reforma de planos diretores e, em caso positivo, 

quais elementos devem ser ponderados e que podem servir de base para essa 

regulação, de modo que a revisão do plano diretor ocorra de forma eficiente.  

Durante as 12 audiências públicas do Plano Diretor Participativo de 

Niterói, era quase unanimidade a crítica em relação à falta de metodologia nos 

procedimentos de participação. Essa crítica vinha por parte de um grupo de 

vereadores (oposição ao governo) e de grande parcela da sociedade que era 

partícipe do processo. 
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Para tanto, a UFRJ, através do Lab-PAR – Laboratório de Participação 

Social em Política Urbana, coordenado pelo Professor Jorge Martins, fez uma 

extensa pesquisa nas audiências públicas para averiguar a participação nas 

mesmas. A pesquisa, inclusive, serviu de embasamento técnico para ação 

proposta por vereador de oposição, perante o Tribunal de Justiça, em que a 

magistrada Perla Lourenço Correa Czertok, da 6ª Vara Cível, em mandado de 

segurança, acolheu o argumento, de que houve violação ao estabelecido no 

Estatuto das Cidades e no Regimento Interno da Câmara suspendendo então a 

primeira votação na Câmara. 

A proposta apresenta algumas dificuldades. Ainda que a participação da 

sociedade civil, através de novos espaços e mecanismos, seja um tema 

amplamente estudado, poucos são os trabalhos que superam a esfera da 

generalidade e se debruçam sobre os efetivos resultados dessa participação, 

do ponto de vista legislativo, e acabam se conformando apenas com os 

aspectos formais dessa participação. É um desafio conjugar a necessidade de 

observação das formalidades legais com um efetivo resultado participativo – 

seja esse do ponto de vista legislativo, da gestão ou político. 

Diante do exposto, o presente trabalho também pretende ir respondendo 

às seguintes questões:  

(i) qual o procedimento adotado nas audiências públicas para que se 

atendesse os anseios da população?  

(ii) Nesse procedimento foram desenvolvidos mecanismos de busca por 

maior participação de grupos da sociedade civil – com tradicional déficit 

democrático – no processo de reforma do plano diretor?  

(iii) Em caso positivo, quais foram esses elementos e seus resultados?  

(iv) Qual o critério utilizado para a escolha entre uma ou outra sugestão da 

sociedade civil, em cada um dos procedimentos?  

(v) Como as informações foram sistematizadas, respondidas e 

descartadas?  

No intuito de cumprir os objetivos aqui estabelecidos, esta dissertação 

estará organizada em outros 3 capítulos, além desta Introdução.  

O capítulo 01 trata do Plano Diretor de Niterói enquanto projeto de lei na 

Câmara e suas repercussões jurídicas e sociais. Explana ainda sobre a história 

do Planejamento Urbano e diplomas legais importantes. 

https://m.facebook.com/lab.par.ufrj/?refid=52&__tn__=C-R
https://m.facebook.com/lab.par.ufrj/?refid=52&__tn__=C-R
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O Capítulo 2 deste estudo apresenta as Audiências Públicas que 

ocorreram na Câmara Legislativa do Município de Niterói e assuntos que o 

integram como as resoluções concidades, atores participantes e suas 

propostas apresentadas e consensuadas. 

O capítulo 3 descreve a judicialização do caso e suas repercussões 

jurídicas. 
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1 O PROCESSO DE REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE NITEROI/RJ 

1.1 INTRODUÇÃO 

A partir desse estudo de caso concreto, pretende-se analisar a 

construção do Plano Diretor na Câmara Municipal de Niterói e os trâmites que 

consideramos de maior relevância 

A princípio, o objetivo era estudar a participação dentro do contexto 

Plano Diretor de Niterói. Mas, conforme foi se vivenciando ativamente o campo, 

com idas às audiências públicas, reuniões de conselhos, reuniões com os 

atores sociais etc., novas nuances desse processo foram ganhando destaque e 

se abrindo novas janelas de oportunidades para enriquecer o estudo e, 

concomitantemente, exigindo maior necessidade de conhecimento de outras 

áreas e ir para além da participação 

Ressalva-se que, enquanto trabalho de campo, vários questionamentos 

foram despontando no transcorrer da pesquisa, porém se torna inviável abordar 

toda a problemática que envolve o assunto. Escolhemos, então, aqueles que 

consideramos de maior relevância para abordarmos no presente trabalho. 

Para compreendermos a temática, faz-se importante explicar, em 

primeiro lugar, de qual cidade estamos falando e, em segundo, qual 

instrumento estamos problematizando.  

Niterói é um município da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, no 

estado do Rio de Janeiro, Região Sudeste do Brasil. Foi a capital estadual, 

como indicado pela sua coroa mural dourada, exclusiva de capitais, entre 1834-

1894 e, novamente, entre 1903-1975. Com população estimada em 487 562 

habitantes, segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 

de 2010, e uma área de 129,3 km², integra a Região Metropolitana do Rio de 

Janeiro (RMRJ) e ostenta o mais elevado Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal (IDHM) do Rio de Janeiro e o sétimo maior entre os municípios do 

Brasil em 2010 (IBGE, 2018)1.  

Individualmente, é o segundo município com maior média de renda 

domiciliar per capita mensal do Brasil e aparece na 13ª posição entre os 

municípios do país segundo os indicadores sociais referentes à educação. 

                                                 
1
 Disponível em https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/niteroi/panorama. Acesso em ago. de 2018. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpios_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_do_Rio_de_Janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_(estado)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Sudeste_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Coroa_mural
https://pt.wikipedia.org/wiki/1834
https://pt.wikipedia.org/wiki/1894
https://pt.wikipedia.org/wiki/1903
https://pt.wikipedia.org/wiki/1975
https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Brasileiro_de_Geografia_e_Estat%C3%ADstica
https://pt.wikipedia.org/wiki/2016
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_munic%C3%ADpios_do_Brasil_por_IDH
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_munic%C3%ADpios_do_Brasil_por_IDH
https://pt.wikipedia.org/wiki/Indicador_social
https://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o
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Em segundo lugar, a problematização se dá no instrumento urbanístico, 

voltado ao planejamento urbano do município, estabelecido pela Constituição 

da República e regulamentado pelo Estatuto da Cidade, o Plano Diretor. 

O Plano Diretor foi instituído como instrumento básico da política de 

desenvolvimento e expansão urbana pela Constituição Federal. 

Desta forma pontua Santos Junior (2011)2: 

Desta forma, além da promoção do Plano Diretor, a Constituição 
Federal e o Estatuto da Cidade fortaleceram a gestão democrática e 
a função social da cidade e da propriedade, objetivando a inclusão 
territorial e a diminuição das desigualdades, expressas na maioria 
das cidades brasileiras por meio das irregularidades fundiárias, da 
segregação sócio-espacial e da degradação ambiental. Buscou-se, 
também, oposição à lógica assimétrica entre centro e periferia, pois 
enquanto nas áreas centrais verificam-se os constantes investimentos 
públicos e uma urbanização consolidada e legalizada, nas áreas 
periféricas, sem contar os inúmeros conflitos sócio-espaciais, nota-se 
carência de investimentos públicos e urbanização precária. O Plano 
Diretor, nos termos dados pela Constituição Federal e pelo Estatuto 
da Cidade, é peça chave para o enfrentamento desses problemas, 
contribuindo para a minimização do quadro de desigualdade urbana 
instalado, quando elaborado e implementado de forma eficaz. Essa 
eficácia diz respeito a uma nova concepção de Plano Diretor pós-
Estatuto, pois, embora o instrumento ―plano diretor‖ seja anterior ao 
Estatuto da Cidade, o conceito de Plano Diretor e, principalmente, 
suas formas de elaboração foram adaptadas de um formato anterior, 
mais burocrático e tecnocrático, para uma prática com ampla 
participação da população. Neste contexto, ganhou destaque também 
a atuação da sociedade civil organizada, especialmente dos 
movimentos sociais envolvidos com a Reforma Urbana.   

Após esse avanço, hoje, os municípios detêm instrumentos para avançar 

na definição de política urbana local, apesar de ainda ter uma extensa estrada 

a percorrer, no sentido de criar uma legislação urbanística que, de fato, 

contribua para trabalhar as desigualdades sociais. 

O novo ordenamento jurídico-urbanístico tem uma função clara de 

procurar ―reverter o processo histórico de desenvolvimento desigual das 

nossas Cidades‖. Dessa forma: 

O Estatuto abarca um conjunto de princípios – no qual está expressa 
uma concepção de cidade e de planejamento e gestão urbana - e 
uma série de instrumentos que, como a própria denominação define, 
são meios para atingir as finalidades desejadas. Entretanto, delega – 
como não podia deixar de ser- para cada um dos municípios, a partir 
de um processo público e democrático, a explicitação clara destas 
finalidades. Neste sentido, o Estatuto funciona como uma espécie de 
‗caixa de ferramentas‘ para uma política urbana local. É a definição 
da ‗cidade que queremos‘ nos Planos Diretores de cada um dos 
municípios, que determinará a mobilização (ou não) dos instrumentos 

                                                 
2
 SANTOS JUNIOR, O. A. Os Planos Diretores Municipais Pós Estatuto da Cidade: balanço 

crítico e perspectivas. Brasília: Ministério das Cidades, 2011. 
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e a sua forma de aplicação. É, portanto, no processo político e no 
engajamento amplo (ou não) da sociedade civil, que repousará a 
natureza e a direção de intervenção e uso dos instrumentos 
propostos no Estatuto (BRASIL, 2001, p. 17-18)

3
. 

A exigência dos Planos Diretores para a cidade está elencada no art. 414 

(PLANALTO, 2001) do Estatuto da Cidade, que dispõe, em seus incisos, que 

são  cidades alvo desses planos: 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; 

VI – incluídas no cadastro nacional de Municípios com áreas suscetíveis à 

ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou 

processos geológicos ou hidrológicos correlatos. 

Contudo, o próprio estatuto, fixou no artigo 40, § 4º162, a 

obrigatoriedade de participação democrática na elaboração e reforma de 

planos diretores, com a promoção de audiências públicas e debates com a 

população e associações representativas dos vários segmentos da 

comunidade. 

Até então, na Cidade de Niterói, vigorava o Plano Diretor (Lei 1 

157/1992) que passou por diferentes gestões e coligações partidárias e teve 

como base um longo período de conformação de um corporativismo jurídico. 

Não sofreu o processo obrigatório de revisão imposto pelo estatuto urbanístico.  

Nesse sentido, este trabalho ―considera que o relevante é revisão 

acompanhar a realidade do município.‖ (BONIZATTO, 2010, p.52).5 

1.2 DA PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO DEMOCRÁTICA DA CIDADE: DOS 

PLANOS DE MELHORAMENTO À NOVA ORDEM JURÍDICA URBANÍSTICA 

Pretende-se aqui  fazer um transcurso que vai dos Planos de 

Melhoramento até a nova ordem jurídica urbanística, abordando a temática em 

que se pretende nortear a dissertação: a participação na gestão democrática 

                                                 
3
 BRASIL. Lei 10 257 de 10 de julho de 2001. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10257.htm. Acesso em ago. de 2018. 
4
 Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10257.htm. Acesso em 

ago. de 2018. 
5
 BONIZZATO, Luigi. A constituição urbanística e elementos para a elaboração de uma 

teoria do direito constitucional urbanístico. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2010. 
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da Cidade. Busca-se, com isso, entender os instrumentos e discursos que 

originaram os Planos Diretores dando maior compreensão a temática. 

1.2.1 Histórico do planejamento urbano e estatuto da cidade   

Villaça (2010)6 divide em três períodos a história do Planejamento 

Urbano no Brasil: o primeiro se inicia no final do século XIX, por volta de 1875 e 

vai até o ano de 1930. O segundo vai até o ano de 1930 até por volta de 1992, 

ano em que se inicia o terceiro período, que perdura até o final do século XX. O 

autor propõe em seu esquema um quarto período que se inicia em 2001, com a 

aprovação do Estatuto da Cidade, legislação que regulamenta e autentica, 

afastando qualquer dúvida sobre a validade e/ou aplicabilidade das diretrizes 

da nova ordem jurídico-urbanística no país, introduzida pela Constituição de 

1988, através do conceito de função social da propriedade. 

O capítulo abordará um breve relato histórico dos instrumentos e 

discursos que originaram os Planos diretores atuais e tem por fio condutor a 

análise de Flávio Villaça, em seu artigo Uma contribuição para a história do 

planejamento urbano no Brasil (VILLAÇA, 2010)7. Em seu texto, o autor 

procura compreender o processo de constituição das formas históricas do 

planejamento urbano e do Plano Diretor que suscitaram a realidade que temos 

hoje. 

Para o autor: 

[...] a grande questão que se coloca ao fazer a história do 
planejamento urbano é precisamente esta: o que deu origem 
ao plano diretor e ao tipo de planejamento urbano (na verdade 
discurso) hegemônico hoje no Brasil? O que, ao se transformar 
(ao mudar), deu origem a esse planejamento? (VILLAÇA, 2010, 
p. 176)8. 

Villaça (2010) diferencia planejamento urbano latu e stricto sensu. Para 

ele, o planejamento latu sensu seria composto pelo urbanismo sanitarista, o 

planejamento de cidades novas, o zoneamento e o planejamento urbano stricto 

sensu, esse entendido como a ―corrente que teve como eixo as atividades e 

discursos que vieram a desembocar nos atuais planos diretores‖. Aqui, quando 

nos referimos a planejamento urbano, estamos mencionando o último sentido. 

                                                 
6
 VILLAÇA, Flávio. As ilusões do plano diretor. 2005. Disponível em 

http://www.planosdiretores.com.br/downloads/ilusaopd.pdf. Acesso em agosto de 2018. 
7
 Idem, ibidem. 

8
 Idem, ibidem. 
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Em seu texto, o autor busca compreender a que se deveu esse padrão 

fundiário, historicamente excludente. Visa, ainda, a atentar para aspectos 

relevantes da Reforma Urbana, que tem no seu centro a democratização do 

Direito à Cidade e à função social da propriedade. Repensando as condições 

de gestão urbano-ambiental no país a partir do marco jurídico no qual o direito 

difuso a cidades sustentáveis esteja no centro das preocupações das 

diferentes esferas do governo. 

Repensa, também, a lacuna que precisa imediatamente ser preenchida 

através de uma maior difusão dos princípios e conteúdos das leis basilares da 

nova ordem jurídico-urbanística. 

O autor procura entender os antecessores do ―plano diretor‖ 

convencional atual, o que nos agrega valor, a fim de compreender a construção 

do Plano Diretor de Niterói e o planejamento urbano dessa Cidade. Aponta, 

nesse sentido, formas de pensar e de se construir.  

Olhando para o passado foram identificadas diversas formas de 

planejamento urbano, ou melhor, modelos particulares de discursos e/ou ação 

do Estado sobre o espaço urbano. Essa história está divida em três fases, 

começando em 1875. A primeira fase vai até 1930. Identifica-se a segunda, 

que vai de 1930 até a década de 1990. A terceira ter-se-ia iniciado nessa 

década. 

O primeiro período é sinalizado pelos planos de melhoramentos e 

embelezamento, sucessores de uma forma urbana magnifica, que exaltava a 

riqueza e que destruiu a forma urbana medieval e colonial, no caso do Brasil. É 

o urbanismo de Versalhes, de Washington, de Haussmann e de Pereira 

Passos. O segundo, que se inicia na década de 1930, é marcado pela ideologia 

do planejamento enquanto técnica de base científica, indispensável para a 

solução dos chamados ―problemas urbanos‖. O último é o período sinalizado 

pela reação ao segundo. 

1.2.2 O primeiro período: 1875 – 1930 

Os planos de melhoramento e embelezamento tiveram origem 

renascentista, tendo chegado através da França. 

O primeiro relatório da Comissão de Melhoramentos da Cidade do Rio 

de Janeiro, divulgado em 1875, marca o início desse período. Segundo Villaça 
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(2010), esse foi o primeiro documento referente às interferências no espaço 

urbano que trouxe as ideias de ―plano‖, ―conjunto‖, ―geral‖ que visava a: 

[...] organizar um plano geral para o alargamento e retificação de 
várias ruas desta capital e para a abertura de novas praças e ruas 
com o fim de melhorar suas condições higiênicas e facilitar a 
circulação entre seus diversos pontos, dando ao mesmo tempo mais 
beleza e harmonia às suas construções [...] (OLIVEIRA REIS, 1997, 
p. 15-17 apud VILLAÇA, 2010, p. 194)

9
 

Dos EUA nos veio não só o eloquente exemplo de Washington 

(planejada em 1793), como também o movimento conhecido como City 

Beautiful. O movimento nasceu do projeto do arquiteto Daniel Burnham para 

Chicago, por ocasião da Feira Mundial de 1893. 

De acordo com Villaça (2010), o termo embelezamento urbano ―[...] 

sintetizou no Brasil o planejamento de origem renascentista que nos chegou 

principalmente através da França enfatizando a beleza monumental.‖ 

(VILLAÇA, 2010, p. 192)10. Até 1940, a expressão mais frequente, quando se 

tratava de administração municipal, era embelezamento urbano.  

Os planos buscavam a realização de obras de saneamento, com a 

construção de redes de água e esgoto, frente às graves epidemias daquela 

época; transporte, com o alargamento de ruas e avenidas, construção de 

ferrovias e instalação de ―novos meios de transporte, principalmente, o bonde‖ 

(LEME, 1998, p. 4)11; remodelação e reforma de portos nas cidades litorâneas 

e melhoramentos das áreas centrais urbanas com a criação de praças, 

edifícios públicos e parques com estilos europeus (LEME, 1998). 

Segundo Villaça (2010), existia, naquela época, uma condição  de 

hegemonia da classe dominante possibilitando sua proposta de intervenção no 

espaço urbano fosse ―apresentada com antecedência e debatida abertamente‖ 

(VILLAÇA, 2010, p. 197). Uma amostra disso é o discurso de um senador da 

época que, na tentativa de apoiar o projeto de construção de uma avenida no 

Rio de Janeiro, afirmou, comparando a cidade brasileira com Bruxelas: 

Um bairro inteiro de casebres feios, insalubres, ruins, foi todo 
comprado por uma poderosa companhia, arrasado, e no local 

                                                 
9
 VILLAÇA, Flávio. As ilusões do plano diretor. 2005. Disponível em: 

http://www.planosdiretores.com.br/downloads/ilusaopd.pdf. Acesso em ago. de 2018. 
10

 Idem. 
10

LEME, Maria Cristina da Silva. A formação do urbanismo no Brasil 1895-1964. In: V 
Seminario História da Cidade e do Urbanismo, 1998, Campinas. Anais... V Seminário História 
da Cidade e do Urbanismo, 1998. v. 1. Disponível em: 
http://unuhospedagem.com.br/revista/rbeur/index.php/shcu/article/view/617/593. Acesso em 
ago. 2018. 
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construído um bairro elegante, bonito, confortável em todos os 
sentidos, realizando a companhia excelente negócio do ponto de vista 
financeiro. Uma cidade da Europa (...) não suportaria no seu centro 
uma rua da Vala, do Senhor dos Passos, de São Jorge e (...) que eu 
se mais. [Referindo-se a ruas do centro do Rio de Janeiro]. 
(VILLAÇA, 2010).

12
 

Entretanto, como afirma Villaça (2010), a expansão econômica das 

primeiras décadas do século XX exigia maiores investimentos em infraestrutura 

em detrimento das obras de embelezamento, já que essas ―dificilmente teriam 

porte suficiente para consumir recursos vultuosos‖ (VILLAÇA, 2010, p. 199).  

Assim, o discurso das classes hegemônicas passou a se referir ao ―caos 

urbano‖, culpando a ―falta de planejamento‖ pelo agravamento dos problemas 

sociais. Contudo, não havia propostas ou planos para solucionar tais 

problemas. Pelo contrário, investiu-se em obras para a promoção do transporte 

individual e dos ―[...] interesses imobiliários a ele ligados, através de túneis, 

viadutos, linhas vermelhas e novas avenidas em detrimento do transporte 

coletivo‖ (VILLAÇA, 2010, p. 204). 

 Ainda, o surgimento de uma consciência popular acerca da questão 

urbana no Brasil, através da classe operária, que começava a se formar em 

São Paulo e no Rio de Janeiro, no começo do século XX, também foi fator 

importante para o declínio dos planos de embelezamento. De acordo com 

Villaça (2010), isso fez com que a classe hegemônica começasse a perder a 

liberdade de anunciar pública e previamente os planos de ordenamento do 

espaço urbano, como ocorria anteriormente, o que não significou que as obras 

de seu interesse não eram realizadas. 

 Teve, então, início uma nova fase em que os planos ficariam apenas na 

base do discurso. De acordo com Villaça (2010, p.204)13, a classe dominante 

encontrava-se na seguinte situação: não tinha ―como anunciar obras de 

interesse popular, pois estas não serão feitas, e não há como anunciar as 

obras que serão feitas, porque estas não são de interesse popular‖. Sob a 

égide dos planos de embelezamento, nasceu o planejamento urbano (lato 

sensu) brasileiro em 1875. 

1.2.3 O segundo período: 1930-1992 

                                                 
12

 VILLAÇA, Flávio. As ilusões do plano diretor. 2005. Disponível em: 
http://www.planosdiretores.com.br/downloads/ilusaopd.pdf. Acesso em ago. 2018. 
13

 Idem. 
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O segundo período começa em 1930, num momento da história nacional 

em que ocorre uma organização e consciência das classes operárias e um 

consequente ―enfraquecimento‖ das classes dominantes. Esse episódio 

repercute na Revolução de 1930, que assinala a época da República Velha e 

da hegemonia política da burguesia do café. As mudanças econômicas e 

sociais, trazidas pela Revolução de 1930, refletiram-se no planejamento urbano 

no Brasil, uma vez que surge a necessidade de reprodução do capital 

imobiliário na cidade. Ou seja: a cidade passa a ser vista como força de 

produção. Abandona-se a ideia de cidade formosa, para se buscar a cidade 

eficiente. 

O desenvolvimento de consciência operária fez com que crescessem as 

críticas à ―derrubada‖ de bairros inteiros de casebres e a construção de novos 

bairros, que só atendiam ao capital imobiliário e não aos anseios das classes 

populares urbanas. 

Villaça (1999) divide esse período em três subperíodos, os quais 

trataremos a seguir. 

1.2.3.1 1º Subperíodo – O urbanismo e o Plano Diretor (1930-1965) 

Em 1930, tem-se a divulgação dos planos para duas maiores cidades do 

Brasil, que trazem como novidade o destaque para infraestrutura e o 

transporte. 

Conforme Villaça (1999, p.206
14

), em que pese à ―novidade‖ citada, 

mantém-se ―[...] o interesse pelas oportunidades imobiliárias que as 

remodelações urbanas oferecem, e nesse sentido o centro da cidade ainda é o 

grande foco de atenção dos planos. No discurso, entretanto, pretende-se 

abordar a cidade inteira.‖. 

Este período fica marcado pelos Planos Agache, para o Rio de Janeiro, 

e o de Prestes Maia, para São Paulo.  

Esse momento 

[...] é marcado pela passagem do planejamento que era executado 
para o planejamento-discurso. Nascem expressões como caos 
urbano, crescimento descontrolado, e necessidade de planejamento, 

                                                 
14

 VILLAÇA, Flávio. As ilusões do plano diretor. 2005. Disponível em: 

http://www.planosdiretores.com.br/downloads/ilusaopd.pdf. Acesso em agosto de 2018. 
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para tentar justificar a falta de soluções para os ‗problemas urbanos‘. 
(VILLAÇA, 1999, p.206)

15
. 

1.2.3.2 2º Sub-período – Planejamento Integrado e os Superplanos (1965-

1971) 

Essa época confirma o que já se mostrava claro no Plano Agache: o 

distanciamento entre os planos e a realidade posta nas cidades.  

Como esclarece Villaça (1999), esse distanciamento atingirá seu apogeu 

com os Superplanos, que se caracterizam pelas ideias de globalidade, de 

sofisticação técnica e interdisciplinaridade do planejamento.  

São características dos Superplanos: 

Distanciamento crescente entre, de um lado, os planos e suas 
propostas e de outro, as possibilidade de sua implementação por 
parte de administração pública‖ b- ―Pelo seu conflito com uma 
administração pública crescente setorizada e especializada, 
principalmente se considerarmos que vários planos emitiam 
recomendações endereçadas aos vários órgãos das esferas 
municipal, estadual e federal‖; e c- ―Outra manifestação da alienação 
dos planos integrados está na idéia de sua ‗aprovação‘ e ‗execução‘. 
(VILLAÇA, 2010, p. 212-213).

16
 

Surge uma nova forma de abordagem, conduzida agora 

institucionalmente pelo SERFHAU – Serviço Federal de Habitação e 

Urbanismo, que gerenciava o Sistema Nacional de Planejamento para o 

Desenvolvimento, que tinha por finalidade ―induzir os municípios brasileiros a 

elaborarem planos diretores‖. ―Nasce‖ a indústria dos Planos Diretores. 

Uma característica desses Planos nos é explicitada por Villaça (1999), 

ao afirmar que: 

[...] esses planos foram elaborados de maneira totalmente diversa 
dos planos do século passado e do de Prestes Maia. Enquanto estes 
consolidavam o pensamento dominante em sucessivas 
administrações municipais e estaduais, sendo elaborados dentro das 
prefeituras, os superplanos são peças da mais pura tecnocracia, 
elaborados por especialistas de escritórios privados. Essa prática 
dominou o período do Serfhau. (VILLAÇA, 1999, p. 216). 

1.2.3.3  3º Sub-período – O Plano sem Mapa (1971-1992) 
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 VILLAÇA, Flávio. As ilusões do plano diretor. 2005. Disponível em: 
http://www.planosdiretores.com.br/downloads/ilusaopd.pdf. Acesso em ago. de 2018. 
16

  VILLAÇA, Flávio. Uma contribuição para a história do planejamento urbano no Brasil. In: 
DEÁK, Csaba; SCHIFFER, Sueli Ramos (Org.). O processo de urbanização no Brasil. 2. ed. 

São Paulo: EDUSP, 2010. p. 169-244. 
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Segundo Villaça (1999, p.221)17: 

Na década de 70, os planos vão da complexidade, do rebuscamento 
técnico e da sofisticação intelectual para o plano singelo, simples – na 
verdade, simplório – feito pelos próprios técnicos municipais, quase 
sem mapas, sem diagnósticos técnicos ou com diagnósticos 
reduzidos se confrontados com os de dez anos antes. Seus 
dispositivos são um conjunto de generalidades. Novamente, um plano 
inconsistente e inconsequente. 

Com a expressão ‗plano sem mapa‘ pretende-se designar o novo tipo 
de plano que a ideologia dominante inventou nas usas constantes 
tentativas de dar a impressão de que está cuidando do planejamento 
e ‗aperfeiçoando-o‘ continuamente. O novo tipo de plano apresente 
‗apenas objetivos, políticas e diretrizes‘. Já que é assim, o diagnóstico 
e a grande quantidade de mapas e estatísticas são dispensados.  

O Plano sem Mapa em geral enumera objetivos, políticas e diretrizes 
os mais louváveis e bem-intencionados possíveis. Com isso elimina 
as discórdias e oculta os conflitos. [...] 

O planejamento urbano no Brasil passa a ser identificado com a 

atividade intelectual de elaborar planos. Uma atividade fechada dentro de si 

própria, ‗desvinculada das políticas públicas e da ação concreta do Estado‘, 

mesmo que, procure justificá-las. Na maioria dos casos, na verdade, ocultá-las. 

1.3 O TERCEIRO PERÍODO: 1992 – 2001 

Finalmente, trata-se do último período, que se inicia na década de 1990, 

e que entendemos vigorar até 2001, quando é promulgado o Estatuto da 

Cidade.  

Esse documento é fruto dos vários movimentos pela reforma urbana, 

iniciados em 1963, quando da realização do Seminário de Habitação e 

Reforma Urbana, realizado em Petrópolis. Tem como ponto marcante a 

inserção, por meio de uma Emenda Popular (Emenda pela Reforma Urbana), 

na Constituição Federal de 1988, dos artigos 182 e 183, que pavimentam em 

definitivo uma nova fase para a questão urbana no Brasil.  

Mesmo sem ter uma regulamentação dos artigos, várias cidades, dentre 

as quais destacamos Recife e Porto Alegre, tentaram pôr em prática os 

princípios estabelecidos por essa nova ordem urbanística estabelecida pela 

Constituição de 1988. A insegurança jurídica e a mentalidade dos operadores 

do direito e dos governantes, ainda vinculada aos aspectos tradicionais 

absolutos da propriedade urbana contidos no Código Civil de 1916, fizeram 
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 VILLAÇA, Flávio. As ilusões do plano diretor. 2005. Disponível em: 

http://www.planosdiretores.com.br/downloads/ilusaopd.pdf. Acesso em agosto de 2018. 
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com que poucos casos práticos tivessem sucesso, em que pese o caráter 

desbravador dessas iniciativas. 

 No período, procura-se sair dos planos tecnocráticos para os planos 

políticos. Busca-se extrapolar, transpor as barreiras dos escritórios técnicos e 

colocar em discussão (técnica e política) a cidade real, com seus anseios e 

vários atores envolvidos. 

1.4 CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

Em meados da década de 1980, num contexto histórico de retomada da 

democracia no Brasil, aconteceu no país o Movimento Nacional pela Reforma 

Urbana, que foi considerado elemento fundamental para a inserção do Capítulo 

de Política Urbana na Constituição de 198818. Dentre algumas interpretações 

existentes acerca do próprio capítulo de Política Urbana (artigo 18219), é 

possível afirmar que a principal delas é a definição do Município como espaço 

político institucional, ou seja, compete ao próprio estabelecer políticas urbanas 

adequadas, com a finalidade de alcançar as diretrizes estabelecidas.  

De fato, as pressões populares, especialmente advindas do Movimento 

Nacional pela Reforma Urbana, abriram portas para a inserção de diversos 

dispositivos na constituição que refletiram em mudanças importantes no 

cenário da política urbana brasileira - ainda que alguns artigos sejam, até hoje, 

interpretados de maneira arbitrária pelos nossos governantes. 

Maricato (1994) explana que:  

Talvez possamos atribuir à elaboração e coleta de assinaturas para a 
emenda constitucional da Reforma Urbana, de iniciativa popular, o 
momento de sua maior divulgação e repercussão. O Regimento 
Interno da Constituição previa a possibilidade da apresentação de 
emenda popular subscrita, por, pelo menos, 30.000 eleitores. Ao todo 
6 entidades nacionais e dezenas de entidades regionais e locais 
assinaram a apresentação da emenda que foi entregue no Congresso 
Nacional com 160.000 assinaturas de eleitores. São as seguintes as 
entidades nacionais que uniram esforços em torno da proposta: 
Federação Nacional dos Engenheiros – FNE; Federação Nacional 
dos Arquitetos – FNA; Articulação Nacional do Solo Urbano; 
Coordenação Nacional dos Mutuários; Movimento da Defesa do 
Favelado – MDF; Instituto de Arquitetos do Brasil - IAB.

20
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Disponível em http://www.cronologiadourbanismo.ufba.br/apresentacao.php?idVerbete=1407. 
Acesso em ago. 2018. 
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Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm 
.Acesso em ago. de 2018. 
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 MARICATO, Ermínia. O que se entende por Reforma Urbana? In: RIBEIRO, Luiz César de 
Queiroz; JUNIOR, Orlando Alves dos Santos (Org). Globalização, Fragmentação e Reforma 
Urbana: O futuro das cidades Brasileiras na Crise. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1994. 
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Maricato e Santos Júnior (2006): 

Ao mesmo tempo, em termos institucionais, a política urbana nunca 
esteve entre as prioridades do Estado brasileiro mesmo na única 
oportunidade que mereceu uma formulação holística, durante o 
Regime Militar. Os sucessivos governos nunca tiveram um projeto 
estratégico para as cidades brasileiras envolvendo, de forma 
articulada, as intervenções no campo da regulação do solo urbano, 
da habitação, do saneamento ambiental, e da mobilidade e do 
transporte público. Sempre de forma fragmentada e subordinada à 
lógica de favorecimento que caracterizava a relação inter-
governamental, as políticas urbanas foram de responsabilidade de 
diferentes órgãos federais. Tomando como referência a política de 
habitação, vale a pena registrar que, de 1985 a 2002, a política de 
habitação foi de responsabilidade de diferentes Ministérios: de 1985 a 
1987, do Ministério do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente; de 
1987 a 1988, do Ministério da Habitação, Urbanismo e Meio 
Ambiente; de 1988 a 1990, do Ministério do Bem Estar Social; de 
1990 a 1995, do Ministério da Ação Social; de 1995 a 1999, da 
Secretaria de Política Urbana, vinculada ao Ministério do 
Planejamento; de 1999 a 2002, da Secretaria Especial de 
Desenvolvimento Urbano, vinculada à Presidência da República

21
 

A Carta maior veio apontando duas referências à Política Urbana, 

apresentadas nos artigos 182 e 183. Apesar da sucinta menção, esses artigos 

abrem um cenário revolucionário para o Desenvolvimento Urbano, sob o ponto 

de vista ambiental e de interesse social. 

As matérias de política urbana que, até então, eram tratadas por leis 

comuns, passaram a constar na Constituição. 

A Constituição Federal de 198822 foi promulgada em um momento 

histórico repleto de singularidades. O Brasil saía de um longo período de 

ditadura militar e o povo ansiava por participação direta e efetiva nos rumos do 

país. 

No final do período militar, a democracia representativa no Brasil ainda 

era débil, não somente pelos anos de ditadura e repressão mas porque o Brasil 

nunca teve uma democracia representativa capaz de sincronizar a vontade do 

representado e a ação parlamentar do representante. 

Essa participação maciça da sociedade civil na elaboração do novo texto 

constitucional demonstra seu interesse em mudar os rumos do país e em 
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 MARICATO, Ermínia; SANTOS JUNIOR, Orlando Alves dos. Construindo a Política Urbana: 
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participar do novo projeto de Estado que se desenhava. A nova Constituição 

Federal, da forma como foi aprovada, abriu o caminho para a implementação, 

no país, de uma democracia participativa. Assunto esse que procuraremos 

abordar dentro da perspectiva do Plano Diretor Participativo de Niterói. 

Anteriormente à promulgação da Constituição de 1988, na década de 

1960, o Movimento pela Reforma Urbana estava rearticulado no processo de 

elaboração da Constituição. Instalou-se a Assembleia Nacional Constituinte de 

1987, em conjunto com os setores populares, em torno dos nascentes dos 

movimentos sociais de luta por moradia. Apresentou-se uma emenda popular, 

com 131 mil assinaturas.  

Como menciona Santos Júnior, Silva, Sant‘ana (2011, p. 13)23 o fruto 

dessa mobilização da sociedade possibilitou que um capítulo específico da 

nossa Constituição Federal tratasse da Política Urbana, constituídos pelos 

artigos 182 e 183, com previsão de vários instrumentos para a garantia, no 

âmbito municipal, do direito à cidade e da democratização da gestão urbana.     

Santos Júnior, Silva e Sant‘ana (2011, p. 13)24 enfatizam que a ―CF de 

1988 trouxe para o seio da sociedade brasileira, recém empossada de seus 

direitos democráticos, um princípio básico para a equidade urbana e a justa 

distribuição dos ônus e benefícios do processo de urbanização: o princípio da 

função social da cidade e da propriedade‖. Não foi sem luta que se alcançaram 

as conquistas sobre a legislação urbana. A esse respeito, Sant'ana (2006) 

relata: 

[...] embora ausente a questão urbana na agenda política nacional, 
principalmente nas décadas de 80 a 90, e inexistente uma instância 
nacional de negociação ente os diversos atores que operam nas 
cidades, não impediu a reconstrução de um movimento social pela 
Reforma Urbana, composta por movimentos populares, entidades 
sindicais e profissionais, organizações não-governamentais, setores 
universitários e técnicos do Poder Público, enfim todos que lutam por 
melhor qualidade de vida nas cidades.   Iniciada na década de 60, no 
contexto da discussão das reformas de base, essa luta foi retomada a 
partir da articulação dos movimentos populares urbanos, com outros 
setores da sociedade civil e se traduziu, em 1987, no 
encaminhamento da emenda popular pela Reforma Urbana à 
Assembleia Constituinte. A mobilização conquistou o capítulo urbano 
da Constituição Federal e de muitas Constituições Estaduais e Leis 
Orgânicas Municipais, cujo foco central é a instituição da função 
social da propriedade e da cidade.   A regulamentação desse 
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capítulo, no entanto, exigiu uma luta contínua ao longo de treze anos. 
Foram muitas ações e manifestações de militantes, até a sanção, em 
2001, da Lei Federal nº 10.257 - o Estatuto da Cidade, que 
representa um importante avanço no trato da equação urbanística 
brasileiras (SANT‘ANA, 2006, p. 221).  

 A Constituição Federal de 1988 deve ser compreendida para além de 

um Estado democrático e Social de Direito, um Estado Ambiental, que, numa 

fórmula síntese, aceita o rótulo de Estado Socioambiental. 

1.5 DIREITO DIFUSO A CIDADES SUSTENTÁVEIS  

O Brasil, em sua história, foi marcado por uma urbanização regulada 

pelos interesses do capital imobiliário. Há tragédias emblemáticas (Angra dos 

Reis, Morro do Bumba etc.) que alertam para a necessidade premente de se 

repensar as condições de gestão urbano-ambiental no país a partir de um novo 

marco jurídico, no qual o direito difuso a cidades sustentáveis esteja no cerne 

da precaução das diferentes esferas do governo. 

O reconhecimento ao direito difuso a cidades sustentáveis e a busca 

pelo seu pleno exercício tornam a preocupação com a proteção do meio 

ambiente elemento indispensável à política de desenvolvimento urbano. É a 

partir da identificação e garantia dos direitos que estruturam a sustentabilidade 

urbana, aí incluída a gestão democrática das cidades, que será possível 

alcançar o ideal de promoção do bem-estar e da qualidade de vida nas 

cidades.  

Buscaremos, neste trabalho, também, destacar a importância do tema, 

mesmo que de forma sucinta, e apresentar, em linhas gerais, de que forma a 

variável ambiental integra – ou deve integrar – a gestão urbana no Brasil. 

1.6 ESTATUTO DA CIDADE 

É de fundamental importância compreendermos a construção do 

Estatuto da Cidade para que possamos, hoje, assimilar as formas como se 

constroem as políticas locais e os embates travados na criação do Plano 

Diretor de Niterói.  

Ressaltaremos, neste estudo, os movimentos urbanos envolvidos no 

cenário do Plano. Importa captarmos que os movimentos urbanos e a base das 

discussões levantadas na iminência de um novo projeto para o 

urbano/ambiental da Cidade são as mesmas que outrora fizeram parte da 
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discussão para o advento do Estatuto da Cidade. Mudam cenas, personagens 

e locais, porém, apesar da ruptura com o ―antigo modelo‖ e de um novo 

paradigma no que se diz respeito à gestão das Cidades, as disputas continuam 

existindo e a motivação tem em seu âmago as mesmas desigualdades. 

Na década de 1970, redige-se a primeira versão do projeto de lei de 

desenvolvimento urbano, com o objetivo de dotar o Poder Público de 

instrumentos adequados para combater os processos especulativos 

prevalecentes nos grandes centros urbanos, mas, apenas em 1983, o projeto é 

enviado à Câmara de Deputados, ganhando o número PL 775/83. 

Os movimentos sociais urbanos, à época, colocaram na cena pública um 

quadro de profundas desigualdade sociais, degradação ambiental e das 

condições de vida. Comprometeram as lideranças políticas, na década 

seguinte, a implementar uma bandeira de luta capaz de articular de maneira 

global as reivindicações expressas por grandes mobilizações realizadas contra 

a política urbana e socioeconômica brasileira. 

Com o demorado debate na Câmara, a discussão do PL-775 ficou 

prejudicada com o início dos debates em torno da nova Carta Constitucional, 

que passam a polarizar as atenções e os interesses em 1986. A quantidade de 

debates e propostas que cercaram a discussão do PL775 na Câmara permitiu 

que várias propostas fossem formuladas, tendo em vista a elaboração de um 

capítulo específico, no texto constitucional, referente à política urbana. Entre 

essas, destacou-se a proposta elaborada pelo Movimento Nacional da Reforma 

Urbana, entidade constituída por representações de movimentos populares, 

ONGs, Universidades e entidades de representação técnico-profissionais. O 

movimento apresentou uma proposta final de Emenda Popular pela Reforma 

Urbana, baseada em uma série de princípios tais como: obrigação do Estado 

em assegurar direitos urbanos a todos os cidadãos, submissão da propriedade 

à sua função social, direito à cidade, gestão democrática da cidade. 

Esses princípios indicaram uma mudança na maneira de se formular a 

questão urbana no cenário político nacional e tornaram-se hegemônicos, em 

face da ausência de contrapropostas formuladas pelos setores conservadores. 

A luta pela reforma urbana é retomada no bojo do movimento de 

participação nacional em torno da elaboração da nova Constituição Brasileira, a 

partir da articulação da Emenda Popular pela Reforma Urbana que incorpora o 
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acúmulo teórico da questão urbana e o avanço político dos movimentos 

populares. A emenda popular contou com cerca de 200 000 assinaturas e 

contribuiu para a incorporação do capítulo da política urbana no texto 

constitucional.  

A então Lei Federal nº 10 25725 que foi aprovada em 10 de julho de 2001 

e a medida provisória 2 220, de 04 de setembro de 1991, marcaram uma nova 

período na política urbana brasileira, completando um ciclo que se iniciou em 

1977, com a divulgação da primeira versão do Projeto de Lei Federal de 

Desenvolvimento Urbano, e que passou pela promulgação da Carta Magna, 

que instituiu a função social da cidade e da propriedade.  

Foram necessários quase 40 anos de preparação, ficando bastante clara 

a ruptura e o surgimento de um novo paradigma, no que diz respeito ao 

tratamento dispensado ao direito de propriedade e à gestão das cidades: 

O Estatuto da Cidade foi promulgado como coroamento de uma 
década de lutas por reforma urbana no Brasil. A lei não ignora essa 
história de produção das Cidades, pelo contrário, posiciona-se clara e 
abertamente como conjunto de instrumentos para intervir nessa 
realidade a fim de transformá-la. Não pode ser outra a interpretação 
das diretrizes gerais da lei que coloca a gestão democrática, a 
sustentabilidade urbano-ambiental, a cooperação entre os vários 
setores sociais e a justa distribuição dos benefícios e ônus 
decorrentes do processo de urbanização dentre os objetivos do pleno 
desenvolvimento das funções sociais da cidade. 

Quando a lei regulamenta o artigo 182 da Constituição Federal26 ela está 

legitimando os princípios e concepções que norteiam a plataforma de reforma 

urbana, em elaboração na sociedade brasileira desde os anos 1960 dentro do 

ideário das reformas de base. 

Em princípio os artigos 182 e 183 da Constituição seriam autoaplicáveis, 

segundo o entendimento de alguns juristas mais progressistas. No entanto, não 

foi o entendimento tido pelo Supremo Tribunal Federal e pelos setores 

conservadores, que formaram uma articulação chamada ―Centrão‖, no 

Congresso, na ocasião dos debates na Constituinte. Esses setores aceitaram o 

princípio da função social da propriedade e da Cidade, mas o atrelaram a uma 

Lei Federal e ao Plano Diretor, contrariando, dessa forma, as aspirações 
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depositadas pela sociedade civil quando da apresentação da Emenda Popular 

da Reforma Urbana. 

Após isso, o FNRU foi o único ator que, de forma perene e competente, 

optou pela pressão popular e simultânea negociação de deputados, setores 

governamentais e setores imobiliários para conquistar uma legislação de 

desenvolvimento urbano que fundamentalmente atendesse aos objetivos da 

regulamentação da função social da propriedade e da cidade.  

Entendiam que a aprovação do Estatuto da Cidade seria um proveitoso 

instrumento de política urbana que, se apropriado pela população organizada e 

pelas administrações locais, com o objetivo de realizar a função social da 

propriedade e da cidade nos municípios brasileiros, seria de grande utilidade  

na mudança do quadro de desigualdade, exclusão e segregação, bem como 

seria uma grande contribuição na luta por cidades justas, democráticas e 

sustentáveis. 

Na prática, as Prefeituras passaram a ter a sua disposição um conjunto 

dos instrumentos legais, urbanísticos e fiscais-financeiros necessários à 

doação de política regulatórias do uso do solo urbano, que, sendo aplicadas, 

permitem que as cidades deixem de ser não apenas a expressão das 

desigualdades de riqueza, renda e poder da sociedade brasileiras, mas 

também instrumentos de manutenção e aprofundamento destas desigualdades: 

O Estatuto da Cidade regulamenta uma série de instrumentos 
jurídicos e urbanísticos, reafirmando o papel central do Plano Diretor 
como ―espinha dorsal‖ da regulação urbanística das cidades. Dentre 
os instrumentos que merecem destaque, chamamos a atenção para a 
regulamentação das sanções urbanísticas e tributárias aos terrenos 
subutilizados (art 182, 4) e para os instrumentos de Regularização 
Fundiária, como a Usucapião Coletiva e a Concessão de uso especial 
para fins de moradia. Todos esses instrumentos trazem como 
pressuposto uma clara visão do direito de propriedade subordinado 
ao cumprimento de sua função social. O avanço é bastante grande, 
trazendo a regulação do direito de propriedade imobiliária urbana 
para o Direito Público, retirando-o em definitivo, das garras da visão 
liberal e individualista que situa o direito de propriedade como objeto 
do Direito Privado. Esse ―movimento‖ do direito de propriedade 
inaugura um novo paradigma no tratamento da propriedade 
imobiliária urbana no Brasil. 

A autora ainda faz uma diferenciação do Estatuto em relação ao Código 

Civil, no que tange à propriedade, elucidando mais ainda a questão: 

Enquanto no regime do Código Civil ―a lei assegura ao 
proprietário o direito de usar, gozar e dispor de seus bens, 
e de reavê-los do poder de quem quer que injustamente 
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os possua‖, o Estatuto da Cidade diz, já em seu artigo 1, 
parágrafo único: ― Para todos os efeitos, esta lei, 
denominada Estatuto da Cidade, estabelece normas de 
ordem pública e interesse social que regulam o uso da 
propriedade urbana em prol do bem coletivo, da 
segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do 
equilíbrio ambiental. 

E, ainda, expressa que: 

[...] embora o texto seja cristalinosobre o novo regime 
jurídico da propriedade cabe aqui ressaltar a importância 
desse novo estuto que subordina o detentor da riqueza 
materializada na propriedade urbana ao interesse 
coletivo, garantido o seu direito apenas na medida em que 
a mesma atenda a sua função social. O dispositivo terá 
desdobramentos de fato radicais nos vários instrumentos 
trazidos pela lei. O proprietário de terrenos urbano deve 
atendern às especificações do Poder Público adotadas 
pelo Plano Diretor –sob pena de perder seu direito. 

1.7  DO ANTIGO AO NOVO 

Diante da ausência de revisão do Plano Diretor estabelecido para a 

cidade de Niterói, o doutrinador Bonizzato (2010) entende que: 

[...] o desafio atual não é mais que os municípios atendam à 
determinação constitucional de elaborar o plano diretor, mas sim 
que seja realizada a revisão legislativa destes planos, que deve 
ocorrer a cada dez anos, na forma do art. 40, §3º, do Estatuto da 
Cidade. Para ele, é importante a revisão para acompanhar a 
realidade do município, promovendo uma atualização legal das 
necessidades do município. Ele destaca que o plano diretor não é 
um planejamento do presente, mas defende que o plano pode ser 
mantido integralmente no processo de revisão, atestando sua 
validade para o decênio seguinte. (BONIZZATO, 2010, p.52)

27
. 

Diversos foram os segmentos da Cidade que solicitaram a revisão do 

Plano, no tempo que determina a lei. Citam-se como exemplos os membros 

do Conselho Comunitário da Orla da Baía (CCCOB), os membros do 

COMPUR. O Ministério Público Estadual moveu diversas Ações Civis 

Públicas em face do Município, frente a inércia desse de realizar o 

procedimento e de revisar e implementar os planos Urbanísticos Regionais. 

Verificou-se, dessa forma, a omissão do Município de promover a revisão. 

A revisão do Plano Diretor de Niterói foi iniciada em cumprimento de 

decisão liminar proferida em Ação Civil Pública (Processo nº 0067002- 

25.2013.8.19.0002), ajuizada pelo MPRJ, na qual foi determinado o 
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cumprimento do disposto no parágrafo 3° do artigo 40 do Estatuto da Cidade 

(Lei nº 10.257/01), o qual prevê que o Plano Diretor deve ser revisto a cada dez 

anos. 

A Promotoria de Justiça ainda instaurou inquérito civil para 

acompanhamento do processo de revisão do Plano e, com auxílio do Grupo de 

Apoio Técnico (GATE/MPRJ),  realiza estudos para acompanhar o Diagnóstico 

Técnico elaborado pela Fundação Getúlio Vargas, empresa contratada pelo 

Município para auxiliar a elaboração do Plano. 

É de fundamental importância a revisão do Plano uma vez que a 

realidade do município mudou bastante nesse lapso temporal de 10 anos. E 

mudou muito desde do último Plano Diretor datado de 1992. 

Segundo dados a favelização aumentou na Cidade 302% em apenas 

uma década por falta de investimentos concretos para conter a seu 

crescimento. Oito comunidades surgem no município a cada ano e segundo 

o Ministério Público ―jogo de empurra entre as secretarias agrava a 

situação28‖. 

A  omissão do poder público gerou cerca de 100 inquéritos juntos ao 

Ministério Público todos encaminhados por moradores que cansaram de 

esperar uma solução do município. Apesar dos altos índices de ocupações 

irregulares e das reclamações de moradores, quase nada estaria sendo feito 

pelo Executivo para combater este tipo de ação. 

Somente na 2ª Promotoria de Tutela Coletiva, Meio Ambiente e 

Urbanismo de Niterói existem quase cem processos de ocupação irregular na 

cidade. Em nenhum dos casos, o Executivo demoliu os imóveis em situação 

irregular. ―A Prefeitura não agiliza o processo e quando vai tomar uma medida 

inicial para conter a expansão do crescimento desordenado, já há muitas 

famílias morando no local – o que dificulta bastante a condução do processo‖, 

afirma o promotor Luciano Mattos, titular do núcleo em Niterói.29 O promotor 

afirma que as respostas da Prefeitura seguem um padrão que atrasa a 

apuração das irregularidades. ―Ao notificar uma secretaria ela sempre joga o 
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processo para outra pasta. É um jogo de empurra-empurra que agrava o 

problema‖, conclui.30 

Segundo notícias, niteroienses dizem que já não sabem a quem 

recorrer. É o que acontece com uma moradora do Ingá que, por motivos de 

segurança, pediu para não ser identificada. Desde o início de 2007, ela cobra 

do município uma ação para combater o início de uma ocupação irregular no 

Morro do Caniço, na altura da Rua Fagundes Varella. Logo que começaram a 

movimentação para a construção de uma casa na encosta, ela cobrou ação do 

município. Apesar da insistência a casa foi construída e, até agora, não houve 

nenhuma resposta concreta da autoridade municipal.31 

A expansão de favelas em Niterói surpreende. De acordo com 

informações divulgadas pela Prefeitura, entre 2004 e 2008, a cidade ganhou 30 

novas comunidades, totalizando hoje 130, em todo o município. A situação, no 

entanto, vem se agravando ao longo dos últimos oito anos. O número de 

favelas praticamente triplicou a partir de 2000, quando o censo do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) registrava apenas 43 favelas. 

Atualmente, 20% da população — ou seja: 95 mil dos 478 mil habitantes da 

cidade — vivem em locais dominados pela pobreza. A expectativa é que, na 

divulgação dos resultados do Censo 2010, esse número aumente.32 

Em 2009, O FLUMINENSE noticiou a que a expansão desregrada na 

Região Oceânica ameaçava a Reserva Ecológica Municipal Darcy Ribeiro. 

Moradores denunciaram que a comunidade do Rato Molhado, em Itaipu, 

cresceu 300% nos últimos cinco anos, número muito superior à média de 

crescimento do bairro, que é de 10,39% ao ano. Na época, o Executivo chegou 

a prometer a implantação de um eco-pomar na área – o que não aconteceu. 

―O caso do Rato Molhado é o mesmo que ocorre em toda a cidade. 

Desde 2006, cobro atuação em mais de 100 ocupações irregulares nos morros 

de Niterói. A Prefeitura até hoje não tem uma política estratégica de contenção 

do crescimento urbano. Falta fiscalização e controle‖, declara o promotor de 

Justiça, Tutela Coletiva e Meio Ambiente, Luciano Mattos. 

                                                 
30

 Disponível em http://informativoniteroi.blogspot.com/2010/11/favelizacao-avanca-302-na-
cidade-de.html. Acesso em ago. 2018. 
31

 Disponível em http://informativoniteroi.blogspot.com/2010/11/favelizacao-avanca-302-na-
cidade-de.html. Acesso em ago. 2018. 
32

 Disponível em https://www.ibge.gov.br/. Acesso em ago. 2018. 



34 
 

 
 

Para a pesquisadora da UFF, a melhor forma de combate é o 

investimento em habitação. 

Ressalta Bienenstein33: 

É necessário ter claro que, enquanto não forem produzidas moradias 
de qualidade, com valor adequado e em quantidade suficiente para 
atender a demanda das famílias de baixa renda, a população urbana 
pobre continuará a ter como única alternativa a ocupação de terras 
relegadas, naquele momento, pelo setor imobiliário. Em geral, são 
regiões desfavoráveis à ocupação urbana.  

De acordo com informações fazem parte de um estudo feito pela 

Fundação Getúlio Vargas (FGV) para embasar a revisão do Plano Diretor o 

crescimento da área de urbana de Niterói — a parte habitada da cidade — 

ocorreu em ritmo frenético nos últimos 40 anos. Nesse período, o espraiamento 

fez com o espaço urbanizado crescesse 310%, saltando de 14,2% em 1974 

para 44% em 2014. Esse processo de expansão representou, em média, um 

avanço de 140 campos de futebol por ano sobre as áreas desocupadas da 

cidade.  

O referido estudo, inclusive, é alvo de uma investigação pelo Ministério 

Público Estadual por conta da contratação da FGV, sem licitação, para a 

realização do Plano Diretor de Niterói.34 

Em 2001, ocorreu o advento do Estatuto da Cidade (Lei nº 

10.257/2001), como um esforço pioneiro no sentido exatamente de ser um 

marco regulatório no suporte as tentativas do governamentais e sociais de 

promoção da reforma urbana. E ainda a participação popular na elaboração e 

revisão dos planos diretores tornou-se obrigatória. Assim, os Poderes 

Executivo e Legislativo Municipais devem garantir a promoção de audiências 

públicas e debates com a população nos processos de elaboração e revisão 

dos Planos Diretores, bem como a publicidade e o acesso às informações 

produzidas, sob pena de improbidade do chefe do Poder Executivo, em caso 

de não observância dessas obrigações (artigo 40, parágrafo 4º e 51, VI, 

Estatuto da Cidade). 

Muitas mudanças foram experimentadas pela sociedade niteroiense 

nas décadas pós plano de 1992, fazendo-se urgente uma verdadeira 
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cidade-de.html. Acesso em ago. 2018. 
34
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atualização do mesmo. A nova lei deveria se adaptar à realidade social, bem 

como aos anseios da população, absorvendo novas diretrizes, objetivos, 

demandas e necessidades. 

O prefeito eleito para o período 2001-2004 foi Jorge Roberto Silveira 

(PDT), sendo sua terceira gestão (1989-1992 e 1997-2000). Seu vice, 

professor Godofredo Pinto (PT), assumiu o cargo de prefeito em 2002 quando 

Silveira candidatou-se ao governo do Estado. O professor Godofredo foi eleito 

prefeito na gestão 2005-2008. Em 2004 a Cidade de Niterói sob a 

administração do Godofredo Pinto(PT), realizou a adequação do Plano Diretor 

de 1992 ao Estatuto da Cidade (2001) somente incluindo alguns artigos ao 

corpo da lei porém sem maneira para serem efetivamente aplicados. 

Segundo a Professora Regina Bienenstein: ―Para efeito de 

esclarecimento e melhor compreensão do processo político em Niterói. Neste 

sentido, cabe dizer que os governos do PDT e do PT administraram 

sucessivamente a cidade desde 1989, primeiro com Jorge Roberto Silveira 

(1989/92), seguido por João Sampaio (1993/96), depois por duas gestões 

consecutivas de Jorge Roberto (1997 a 2002. Com sua candidatura ao governo 

do estado do Rio, Jorge se licencia em 2002 e assume seu vice, Godofredo 

Pinto (PT) que se elege no pleito seguinte. Em 2009, Jorge Roberto Silveira 

assume seu 4º mandato. Em 2013, se elege Rodrigo Neves (PT), que se 

reelege em 2016 pelo PV e em 2017 muda novamente de partido, aderindo ao 

PDT, ou seja, parece que as disputas se concentraram dentro da própria 

coalisão política. Contudo, em resumo, o resultado foi a intensificação do uso 

do solo, principalmente nas Regiões das Praias da Baía e Oceânica, que 

agudizou os problemas de mobilidade e intensificou a demanda popular pela 

elaboração da revisão do Plano Diretor que, além de ser recomendada e 

aprovada em todas as Conferencias da Cidade18 que se sucederam se 

prolongou para a disputa eleitoral de 2008, se mantendo até as eleições em 

2016. Porém, cabe destacar que o predomínio da cidade mercadoria estava 

consolidado, em detrimento de uma cidade de direitos35.‖ 

Consoante a isso o Ministério Publico ajuizou a Ação Civil Pública 

n.0067002-25.2013.8.19.0002, com fundamento de reparar possível dano 
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urbanístico e ambiental, a qual foi motivada pela omissão municipal de rever o 

Plano Diretor da Cidade de Niterói. 

O autor de Direito Administrativo, (Carvalho Filho 2006) diz que revisão 

do Plano constitui dever jurídico para a administração municipal. A inércia 

administrativa significaria omissão ilegal, constituíndo improbidade 

administrativa, com base no art.52, VII da Lei 8.429 de 1992 e do seu artigo 40, 

parágrafo 3. O autor alerta que, são viáveis até mesmo outras sanções, como 

crime de responsabilidade ao representante do executivo. 

Carvalho Filho (2006) entende que o caráter dinâmico e evolutivo do 

Plano Diretor, o prazo de dez anos, previsto no Estatuto da Cidade, seria o 

prazo máximo e que não seria admissível a defasagem do plano em detrimento 

dos munícipes: 

A revisão do plano deverá ser tão mais profunda quanto maior for o 
nível de crescimento da cidade, seja qual for o aspecto que em que 
venha a ocorrer. Assim, a estagnação das regras, diretrizes e ações 
representa verdadeira violação às novas demandas relacionadas à 
política urbana do Município. Poder-se-á mesmo afirmar que não 
proceder à revisão do plano diretor constitui forma de 
inconstitucionalidade por omissão por parte do governo municipal, 
visto que para sendo anacrônico e descompassado com novas 
realidades, não mais poderá configurar- se como instrumento de 
política e desenvolvimento urbano, como exige a Constituição 
(CARVALHO FILHO, 2006)

36
. 

Edésio Fernandes (2013)37 ressalta, ainda, que: 

Anteriormente à aprovação da lei federal, a enorme maioria dos 
municípios não tinha um marco jurídico minimamente adequado para 
a disciplina dos processos de uso, ocupação, parcelamento, 
desenvolvimento, preservação, conservação, construção, e 
regularização do solo urbano. A maioria dos municípios não tinha 
sequer dados e informações básicas, mapas, fotos aéreas e outros 
materiais relevantes sobre seus próprios territórios e processos 
socioespaciais. Dos cerca de 1.700 municípios que passaram a ter a 
obrigação legal de aprovar PDMs de forma a materializar o Estatuto 
da Cidade, cerca de 1.450 já o fizeram de alguma forma – fato que 
em si mesmo é sem dúvida admirável. 

Percebe-se, assim, a relevância desse Estatuto na gestão pública dos 

municípios, na medida em que foi implementado com possibilidades de 

colaborar efetivamente com os munícipes. 

1.7.1 Do início das discussões do projeto de lei atual a audiências 

públicas 
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Diante desse lastro de morosidade e ilegalidades, começaram, em 2014, 

anúncios da Prefeitura de que a FGV-PROJETOS (vertente da Fundação 

Getúlio Vargas) seria contratada para auxiliar a municipalidade, na realização 

da revisão. Ainda em 2014, a Secretaria Municipal de Urbanismo e Mobilidade 

(SMU) na reunião do COMPUR apresentou a metodologia de revisão. Segundo 

tais informações e o termo de referenciamento, a revisão dar-se-ia em cinco 

fases. 

O COMPUR38 é o Conselho Municipal de Políticas Urbanas e foi criado 

pela Lei Municipal No. 2 123/2004, com a finalidade de assessorar, estudar e 

propor diretrizes para o desenvolvimento urbano, com participação social e 

integração das políticas de regularização fundiária e habitação; de saneamento 

ambiental; e de trânsito, transporte e mobilidade urbana. É um órgão colegiado, 

composto por 18 conselheiros que se reúnem mensalmente. 

Em 28 de janeiro de 2014, foi realizada a primeira reunião do COMPUR 

que definiu as cinco etapas seguintes. 

O processo de tramitação no Poder Executivo foi dividido em: 

(i)  Etapa 1 – Organização do trabalho.  

(ii) Etapa 2 – Elaboração do Diagnóstico Técnico. Primeira fase de 

Audiências Públicas.  

(iii) Etapa 3 – Elaboração dos Cenários de Desenvolvimento. Segunda fase 

de Audiências Públicas.  

(iv) Etapa 4 – Elaboração das Diretrizes do Plano. Terceira fase de 

Audiências Públicas.  

(v) Etapa 5 – Elaboração do Anteprojeto de Lei (NITERÓI, 2016). 

A estratégia pensada, a partir das reuniões do COMPUR, foi da criação 

de Câmaras Temáticas que subsidiaram o processo de Capacitação das 

Lideranças Comunitárias da Cidade e, posteriormente, o diálogo com toda a 

sociedade civil nas audiências públicas. Como frutos das reuniões do 

COMPUR surgiram as Câmaras Temáticas.  

Qual seria, então, a finalidade das mesmas? As câmaras cumpriram 

seus objetivos? Com o objetivo de promover o diálogo e o fluxo de informações 

entre as câmaras temáticas e as câmaras técnicas – essas últimas instituídas 
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em reunião do Conselho Municipal de Política Urbana (COMPUR/Niterói) –, 

optou-se por adequar os temas das Câmaras Temáticas aos das câmaras 

técnicas, de modo a alinhar conceitualmente as discussões que, por sua vez, 

apoiaram o diagnóstico técnico.  

As Câmaras Temáticas, conforme apresentado no Produto 3 – Plano de 

Comunicação, ocorridas no mês de maio/2015, atuaram como instância de 

participação social de caráter consultivo temporário, estruturada pela Prefeitura 

e pelo Conselho Municipal de Política Urbana da cidade de Niterói, cujo 

objetivo foi a promoção da discussão acerca do processo de revisão do Plano 

Diretor, a partir dos seguintes temas: (i) Uso e ocupação do solo, mobilidade e 

acessibilidade; (ii) Meio ambiente, saneamento ambiental e infraestrutura 

urbana e social; e (iii) Habitação e regularização fundiária. 

Foram realizadas cinco reuniões, distribuídas pelas três Câmaras 

Temáticas. Terminadas a fase das Câmaras Temáticas, iniciou-se a 

Capacitação das Lideranças Comunitárias, que envolveu, entre outros, a 

apresentação aos representantes da sociedade civil (em especial lideranças 

comunitárias e representantes de associações de moradores) dos conteúdos 

objetos das três diferentes fases de audiências públicas, quais sejam: 

diagnóstico, cenários e, por fim, diretrizes da minuta de projeto de lei do Plano 

Diretor.  A partir daí, surgiu uma série de questionamentos, tais como: de que 

forma essa liderança foi capacitada? A capacitação foi positiva, no sentido de 

haver participação? 

 Em seguida, iniciou-se a fase das audiências públicas propriamente 

ditas. Para tanto, foi realizada uma reunião oficial para o anúncio das mesmas, 

em 21 de setembro de 2015, no Teatro Municipal de Niterói (fl. 10 do Estudo 

FGV em conjunto com a Prefeitura), as quais foram divididas em três temáticas 

centrais: Uso e Ocupação do Solo, mobilidade e acessibilidade; Meio ambiente, 

saneamento ambiental e infraestrutura urbana e social; e Habitação e 

regularização fundiária. O roteiro das audiências e seus conteúdos estão 

descritos no documento Anexo (Estudo FGV e Prefeitura). 
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2 AUDIÊNCIAS PÚBLICAS COMO EXPRESSÃO DA PARTICIPAÇÃO 

SOCIAL ESTABELECIDADA NO ESTATUTO DA CIDADE 

2.1 DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 

O presente capítulo busca descrever as audiências públicas ocorridas no 

plano legislativo na Câmara Municipal de Niterói, analisando o processo 

participativo desse instrumento e buscando compreender como houve 

interferência no texto final do projeto de lei  e também pretende aprofundar a 

identificação no ordenamento jurídico brasileiro das normas disciplinadoras das 

audiências publicas obtendo entendimento jurídico de sua função, sua natureza 

jurídica, diplomas legais a fim de obter compreensão de seu regime jurídico 

para que esse instrumento seja  melhor utilizado no sentido de colaborar e 

instruir o Plano Diretor Participativo democrático. 

2.2 AUDIENCIAS NA CASA LEGISLATIVA 

Ultrapassada a fase no Poder Executivo, o Plano Diretor foi 

encaminhado à Câmara Municipal no inicio do de 2017. 

A partir da primeira audiência pública , realizada na própria Câmara 

Municipal em 01 de junho de 2017, foi estabelecido um cronograma das 

demais 11 (onze) audiências públicas distribuídas pela Cidade de Niterói, 

conforme esclarece o Ofício/SMDCPI n. 3 284/2017 da Câmara Municipal de 

Niterói. São esses os objetos do presente estudo: 

(1) Audiência Pública – Câmara Municipal de Niterói, em 01/06/2017. 

(2) Audiência Pública – Câmara de Dirigentes Lojistas - Gen. Andrade 

Neves, 31 – Centro, Niterói, em 17/07/2017. 

(3) Audiência Pública – Escola Municipal Rashid da Glória Salim Saker – 

Rua Jandira Pereira, 620 – Santa Barbara, Niterói, em 24/07/2017.  

(4) Audiência Pública – Colégio Ônix - Alameda São Boaventura, 8 – 

Santana, Niterói, em 07/08/2017.  

(5) Audiência Pública – Caio Martins - Pres. Backer, S/N – Icaraí, Niterói, 

em 14/08/2017. 

(6) Audiência Pública – Paróquia São Francisco Xavier - Frei Junipero 

Serra, s/n – São Francisco, Niterói, em 21/08/2017.  
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(7) Audiência Pública – Ciep Djanira - Avenida Ewerton Xavier, 417, 

Várzea das Moças. Niterói, em 28/08/2017. 

(8) Audiência Pública – Colégio Estadual Emiliano di Cavalcanti - 

Estrada Caetano Monteiro, 0 – Badu, Niterói, em 04/09/2017. 

(9) Audiência Pública – Colégio Estadual Alcina - Estrada Francisco da 

Cruz Nunes – Itaipu, Niterói, em 11/09/2017.  

(10) Audiência Pública – Escola Municipal Levi Carneiro - Estr. 

Washignton Luís, 488 – Sape, Niterói, em 18/09/2017.  

(11) Audiência Pública – Colégio Itapuca - Rua Professsor Ernani Faria 

Alves, 124 – Piratininga, Niterói, em 25/09/2017. 

(12) Audiência Pública – Câmara Municipal de Niterói, em 02/10/2017.  

Neste capítulo, buscamos descorrer sobre aspectos importantes das 

audiências públicas ocorridas nos importando compreender a efetividade dos 

resultados das audiências realizadas, o que surge as indagações : como os 

debates proferidos após as 12 audiências  da Casa Legislativa serão 

incorporados pelas autoridades competentes, uma vez que envolve várias 

esferas de poder e interesses locais ? De que formas instrumentos legais e 

normatizadores das audiências colaboram para seu cumprimento democrático? 

De que maneira a participação é implementada no projeto de lei? 

2.3  METODOLOGIA DAS AUDIÊNCIAS 

Para a realização desse tópico foi necessário fazer um levantamento 

documental junto a Câmara do Vereadores para que pudéssemos averiguar os 

documentos relevantes até aqui encontrados. 

Foi solicitado as atas das audiências públicas, mas foi informado que 

não existem. Somente gravações. 

As audiências foram compostas pela Mesa Diretora da Câmara, em 

conjunto com as comissões de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e 

Sustentabilidade; e de Urbanismo, Obras, Serviços Públicos, Transportes e 

Trânsito, presididas, respectivamente, pelos vereadores Bruno Lessa (PSDB) e 

Atratino Cortes (PMDB) e sempre constando um representante do poder 

executivo. Normalmente as secretarias de urbanismo e meio ambiente. 
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Figura 1 – Audiência pública 

 

1) A  primeira audiência pública foi realizada na Câmara Municipal de 

Niterói em 01/06/2017. Teve 29 questionamentos da população. Desses 

questionamentos 12 foram sobre mobilidade, 09 sobre adensamento, 09 

sobre empregos e negócios, 07 Zona de Especial Interesse Social 

(ZEIS), 06 Desenvolvimento sustentável, 06 Preservação do entorno 

Lagoas de Itaipu e Piratininga06, 05 regularização fundiária, 05 sobre 

Condições de Saúde , Remoção de áreas de risco, 03 transparência nos 

mapas,03 Condições de Educação , 02 Iluminação Pública 

2) A  segunda audiência pública foi realizada  em 17/07/2017, para tratar 

das áreas :Centro, Ponta D‘Areia, Bairro De Fátima, Gragoatá e São 

Domingos, foram 14 participações da população, sendo 05 relacionadas 

a Zona de Especial Interesse Social (ZEIS), 04 Empregos / negócios;  03 

Habitação de Interesse Social (HIS), 03 Desenvolvimento Sustentável; 

02 Pouca vegetação nas áreas adensadas ;02 Regularização Fundiária; 

02 Zona de Especial Interesse Pesqueiro; 02Contra o adensamento 

vertical; 02 Proteção dos recursos naturais; 

3) A  terceira audiência pública foi realizada em  24/07/2017 para tratar das 

áreas de  Santa Bárbara, Caramujo e Baldeador. Tiveram  20 

participações da população; sendo 04 sobre Zona de Especial Interesse 
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Social (ZEIS); 03 Mobilidade; 09 Regularização Fundiária / Habitação de 

Interesse Social (HIS); 03 Área de Proteção Ambiental; 01 Demarcação 

de limites do bairro. 

4) A  quarta audiência pública foi realizada em  07/08/2017 para tratar de 

áreas como Fonseca, Riodades, Teixeira de Freitas, Engenhoca, Ilha da 

Conceição, Barreto e Cubango, 12 participações da população; sendo 

sobre 06 Zona de Especial Interesse Social (ZEIS), 03 Zona de Especial 

Interesse Cultural – Horto e Colégio Brasil, 03 Proteção ambiental  

5) A  quinta audiência pública foi realizada em  14/08/2017 para tratar das 

áreas de Icaraí, Ingá, ST. Rosa, Jardim Icaraí e Vital Brasil, contando 

com 37 participações da população, sendo 11 sobre 

Trânsito/mobilidade, 09 Alagamentos, 07 Segurança Pública, 06 

Conservação das calçadas, 05 Zona de Especial Interesse Social 

(ZEIS), 04 Aumento da população de rua, 0 4 Metas e prazos no Plano 

Diretor, 03 Criação do Bairro de Jardim Icaraí, 03 Críticas ao modelo de 

Audiências públicas, 03 Ocupação irregular de calçadas, 02  

Crescimento desordenado, 02 Turismo, 02 Preservação da lagoa de 

Itaipu, 01 Adensamento, 01 Revitalização Vital Brasil, 01gabarito, 01 

Aumento da outorga onerosa para Fundo de habitação, 01Preservação 

da Baia de Guanabara. 

6) A  sexta audiência pública foi realizada em  21/08/2017 , Várzea, Rio do 

Ouro e Muriqui contando com 30 participações da população, sendo 10 

sobre melhoria da infraestrutura, 10 Contra construção do cemitério, 10 

Inclusão do Bairro à área da Região Oceânica, 07 manutenção das 

caracteristuicas do Bairro, 04 Criação de Áreas de Especial Interesse 

Agrícola, 02 Área de Especial de Interesse Econômico. 

7) A  sétima audiência pública foi realizada em  28/08/2017 para tratar das 

áreas de  Charitas, São Franscisco e Jurujuba sendo 17 participações 

da população, 07 sobre maior transparência/ouvir a população, 06 

Habitação / Salinas e Peixe Galo, 04  Criação de Zona de Especial 

Interesse Pesqueiro Jurujuba, 03 Pedreira de Jurujuba 03 Contra o 

aumento do gabarito, 03Prazos para os projetos no Plano Diretor, 02 

Zeladoria urbana,  02  Melhoria no saneamento básico / Investimentos 
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nas comunidades, 02 abertura da Estrada dos Fortes Jurujuba x Tibau, 

02 Outorga onerosa. 

8) A  oitava audiência pública foi realizada em  04/09/2017 para tratar das 

áreas  Badu, Matapaca, Pendotiba, Vila Progresso e Maria Paula 

contando com 11 participações da população,  sendo 07 sobre 

Habitação de Interesse Social (HIS)/ regularização fundiária, 05 

Saneamento Básico, 04 Zona de Especial Interesse Social (ZEIS), 03 

Críticas ao modelo de Audiências públicas, 02 

Prazos/planos/transparência, 01 Outorga onerosa, 01 contra o 

adensamento, 01 Preservação Ambiental da Região. 

9) A  nona audiência pública foi realizada em  11/09/2017 para tratar das 

áreas de  Itaipu, Itacoatiara, Engenho do Mato, Santo  Antônio, 

Maravista e Serra Grande, contando com 45 participações da 

população, sendo 08 sobre Contra a Verticalização/ aumento do 

gabarito, 16 sobre Proteção da área do entorno da Lagoa, 12 

Transparência/ ouvir a população,  08  Mobilidade, 08 Preservação do 

entorno da Praia de Itaipu, 08 Preservar Serra da Tiririca,  Infraestrutura/ 

saneamento, 5 contra o adensamento,  Manutenção do Parque rural no 

Engenho do Mato, 05 Defesa de comércio em Itacoatiara, 04 

Valorização do comércio / Contra a mão única na Av. Central, 04 

ZEPAC/APAU no Engenho do Mato, 04Calçamento diferenciado/ 

permeabilidade do solo, 03 Ciclovias, 03 Macroárea de Contenção 

Urbana Engenho do Mato, 02 Melhorar o acesso a Itacoatiara, 

Problemas hídricos, 01 Função social da propriedade, 01 Zona de 

Especial Interesse Social (ZEIS), 01 Manutenção das atuais normas 

urbanísticas para Itacoatiara; 

10)  A  décima audiência pública foi realizada em  18/09/2017 para tratar das 

áreas  Sapê, Largo da Batalha e Macéio contando com 14 participações 

da população,  sendo 12 sobre Infraestrutura/saneamento/iluminação, 

09 Críticas ao modelo de Audiências Públicas, 07 Críticas ao Plano, 

entendimento da exposição,  05 Regularização fundiária / Habitação de 

Interesse Social, 04 Zona de Especial Interesse Social – ZEIS, 03 

Insegurança, 03 Respeito ao PUR de Pendotiba, 03 Outorga onerosa, 

01 Parnit/Simapa; 
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11)  A  décima primeira audiência pública foi realizada em  25/09/2017, para 

tratar de áreas como Piratininga, Cafubá, Camboinha e Jacaré contando 

com 34 participações da população, sendo 14 para Proteção das 

Lagoas, 07 Saneamento precário, 07 Contra o Adensamento, 06 

Mobilidade e Transporte,  04 Estreitamento das ruas, 04 Valorização do 

Comércio, 04Urbanização / Zeladoria Urbana 04 Modificação da 

qualificação do Engenho do Mato, Vale Feliz e Bairro Peixoto, 03 

Problemas com Sinalização03 Questionamentos sobre Gabarito03 

03Transparência/Mapas03 Área de Preservação do próximo ao túnel, 02  

Interesse social, 02 Praça do engenho do mato como ZEPAC, 01  

Engenho do mato como ZEPAC, 01  APAU na Fazendinha, 01 Ciclovia, 

01 Rios,  01Problemas hídricos, 01 outorga onerosa. 

A última audiência publica, décima segunda, ocorreu na Câmara em que 

contou com apresentação pela mesa sobre todas as audiências públicas 

realizadas até então fechando aí o ciclo das mesmas. A audiência contou com 

a presença grande número de militantes, tanto os movimentos sociais como os  

representantes do setor de construção da Cidade. 
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Figura 2 – Audiência pública 

 

No decorrer das audiências públicas e, ainda, após a conclusão das 

audiências, houve uma série de mobilizações na Cidade, que nos fizeram ter 

interesse em adentrar o assunto, com o intuito de estudar o Plano Diretor sob a 

ótica do Direito à Cidade, que deve ser entendido como o direito de mudar o 

espaço urbano, isso é, o direito à participação nos processos de definição das 

condições pelas quais esses direitos serão exercidos, conforme a constituição 

e a legislação infra vigente.  

Desejou-se, também, adentrar o assunto, analisando a perspectiva da 

questão ambiental dentro do Plano Diretor da Cidade. E, ainda que não 

exaustivamente, atentar para os instrumentos previstos no Estatuto da Cidade 

e como eles são recebidos no Plano em questão. 
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A começar pela falta de divulgação. Nas audiências públicas, um ou 

outro vereador divulgava em sua página na internet a realização da audiência. 

Não havia divulgação das mesmas nas páginas oficias da Câmara, somente 

publicação no Diário Oficial. Porém, a despeito disso, cidadãos participavam 

das audiências públicas normalmente, articulados a grupos/movimentos.  

Porém o mecanismo de divulgação utilizado pelo Executivo foi a divulgar 

de maneira restrita sem ampla divulgação territorial. Respeitando por vezes as 

exigências legais no quesito da divulgação das mesmas, porém de forma 

tímida. Percebeu-se um processo de esvaziamento participativo motivado 

principalmente pelas atitudes do executivo. Muito pelo motivo da falta de 

divulgação ou até mesmo divulgação inapropriada. 

Enquanto delegada da comissão de direito ambiental da Cidade, nossa 

Comissão e nem a OAB, não foram em nenhum momento informadas das 

audiências publicas. Numa oportunidade em que estive debatendo o projeto 

com um dos vereadores atuantes no projeto de lei, questionei-o sobre a falta de 

divulgação, no que o mesmo me respondeu que divulgava através de seu 

facebook. No que despertou minha curiosidade para visitar as mídias socias 

dos outros vereadores e constatei que somente 03 dos 21 vereadores estavam 

utilizando as mídias sociais para tal divulgação. 

Nesse sentido entende assim as autoras que também participaram 

assiduamente no processo de revisão do Plano Regina Bienenstein e Cynthia 

Gorham: 

Pelo que se pôde perceber até o momento da redação deste artigo, a 
mecânica utilizada pelo Executivo foi a de divulgar, de forma restrita, 
embora respeitando às exigências legais, as convocações para as 
audiências públicas, sem ampla informação por todo território da 
cidade. Estas por sua vez, foram apresentadas em um formato de 
longas e repetidas explicações sobre o Plano, em linguagem técnica, 
sem avançar e destrinchar os detalhes, à medida que se tornavam 
complexas. De maneira semelhante, a distribuição do tempo de 
participação, nunca voltado para realização de debates com a plateia, 
sempre priorizou o tempo de explanação do Executivo, restando à 
população apenas três minutos de intervenção sem direito à tréplica, 
tornando com isto, o diálogo limitado e por vezes incoerente.

39
 

Por ter baixa densidade normativa, ―as regras‖ do funcionamento das 

audiências públicas eram informadas no início das mesmas. Normalmente, três 

minutos para fala do cidadão e, após as exposições dos munícipes, os 
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representantes do povo respondiam. Não havia direito à tréplica. Então, caso a 

reposta não foi suficiente ou fosse evasiva, o cidadão ficava sem resposta.  

Normalmente, participavam da mesa central de audiências públicas os 

vereadores (respectivos presidentes da Comissão de Meio Ambiente e 

Comissão de Urbanismo da Câmara), o secretário de urbanismo do executivo 

(responsável pelo Plano) e o secretário de meio ambiente. Por vezes, os 

secretários eram substituídos por seus subsecretários. 

Iniciava-se as audiências com uma apresentação do que seria o Plano 

Diretor para a Cidade. Era uma apresentação pouquíssimo didática e com 

mapas de difícil entendimento.  Apresentadas em formato de longas e 

repetidas explicações sobre o Plano com linguagem puramente técnica. A 

distribuição do tempo de participação não era com a intenção de realização de 

debates com os participantes, mas simplesmente cumprir um protocolo 

procedimental estipulado pela mesa responsável. 

Nesse sentido, entende-se que, para que haja participação, exige-se que 

o interlocutor se aproprie daquilo que está sendo explanado. Então, levantamos 

as seguintes questões: sendo uma exigência legal, o Plano Diretor Participativo 

deve ser construído a quatro mãos (cidade e sociedade), então, como 

compreender a legalidade de um plano que tem uma participação 

insatisfatória? Como se pensar ritos de audiências públicas que facilitem uma 

participação genuína? Sabedores de que as audiências públicas têm baixa 

densidade normativa, fazem-se necessárias formas de pensar um arcabouço 

legislativo para o tema, visando, até futuramente, a embasar potenciais ações 

judiciais oriundas de ―falta de participação adequada‖.  

No decorrer das doze (12) audiências públicas da Câmara, os atores 

sociais foram buscando fortalecer sua luta, uma vez, que se viam a parte do 

Plano Diretor com uma concepção tecnocrática e que não atendia a demandas 

de grupos alijados historicamente. 

Grupos como Luta pela Moradia, liderado por Regina Bienestein do 

Nephu/UFF, tem forte atuação na luta pelo Direito a Cidade. O Nephu não só 

oferece assessoramento técnico, como desenvolve pesquisas nas áreas de 

urbanismo e habitação e organiza eventos como reuniões e seminários 

populares. Desde sua fundação, o Nephu esteve envolvido em mais de 100 

projetos ligados a reforma urbana na Cidade. 
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Outro grupo que têm forte atuação nas discussões do Plano é o Lagoa 

Para Sempre. É um Movimento apartidário, que visa a proteger a Lagoa de 

Itaipu e tornar o seu entorno uma área pertencente ao Parque Estadual da 

Serra da Tiririca. 

Há, ainda, o CCRON - CONSELHO COMUNITÁRIO DA REGIÃO 

OCEÂNICA DE NITERÓI, que é uma organização não governamental, 

colegiada, de direito privado, reconhecida de utilidade privada, que tem como 

principais funções as de representar a comunidade da Região Oceânica, 

perante o poder público, e servir de Fórum de Debates de assuntos de 

interesse coletivo. Além disso, busca cuidar da defesa do meio ambiente, do 

contribuinte, do consumidor, dos grupos socialmente discriminados; dos 

patrimônios históricos, artísticos, turísticos, ambientais e culturais e outros 

interesses coletivos. E, ainda, zelar pela manutenção e pela qualidade de vida 

da região, por suas características urbanísticas e sociais. 

Juntos desses movimentos sociais havia uma série de  atores envolvidos 

em movimentos ligados à mobilidade urbana (inúmeros),  comunidades, 

preservação dos espações ambientais etc. 

Interessantes destacar que durante a tramitação do projeto de lei , 

ocorreram diversas oportunidades de dialogo com as Comissões permanentes 

de urbanismo e meio ambiente da Câmara Municipal. Comissões essas que 

eram formadas pelos vereadores que integravam a mesa das audiências 

publicas. Abrindo assim novas oportunidades de levar diretamente até eles as 

demandas populares. 

As reivindicações estavam centradas nas demandas ambientais e de 

moradia. Lutas históricas da Cidade que falarei mais no ultimo capítulo. 

Muitas dessas demandas viraram emendas que foram votadas na ultima 

audiência. Em umas das audiências fiz uma critica pelo Plano não fazer 

nenhuma referencia ao licenciamento ambiental e pouquíssimo de gestão 

ambiental. Descumprindo assim os mandamentos da Politica Nacional do Meio 

Ambiente Lei 6938/1981, ocasião essa em que um vereador me solicitou que 

fizesse uma emanda com a temática. Fiz e o entreguei. O que nos fez chegar a 

conclusão de que os vereadores contam com um corpo técnico muitas vezes 

desqualificado ou com pouco tempo para tantas demandas. Tanto assim o é, 
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que a mior parte das emendas que saíram dos gabinetes foram redigidas por 

grupos da sociedade civil envolvida em sua temática. 

Então a parte de proteção ambiental ficou a cargo dos ambientalistas 

especializados da Cidade que muito se empenharam na temática, a questão da 

moradia e  Zeis com corpo técnico de especialistas conduzidos pela Professora 

Regina Bienenstein, comunidades representadas pelas suas associações em 

que levavam suas demandas especificas e assim por diante. 

Nas últimas audiências públicas, registraram-se fortes críticas de que o 

plano não era nada propositivo e deixava em aberto de como e quando iria 

cumprir as metas. Como, por exemplo, cita que terá o plano de saneamento 

municipal, mas não diz como e nem quando. Então, na última audiência, 

apresentou-se, partindo de iniciativa do legislativo, quando se terá o 

cumprimento dos planos. Havendo prazos, geram-se mecanismos que 

garantem controle social com continuidade, os quais gerarão resultados 

efetivos. Existe, assim, possibilidade de, a longo prazo, ocorrer práticas de 

planejamento e gestão do território, capazes de inverter prioridades e integrar 

políticas públicas na promoção da inclusão social. 

Após exaurida a fase das audiências públicas, foi agendada a primeira 

votação que gerou enormes mobilizações pelo insatisfatório texto do projeto de 

lei que não contemplava uma serie de demandas capazes de promover uma 

politica urbana comprometida com a equidade e com o direito à cidade. 

Concomitantemente, um vereador de oposição, entrou com um mandado 

de segurança perante a   6ª Vara Cível em que  juíza Perla Lourenço Correa 

Czertok deferiu a liminar suspendendo a votação entendendo  que houve  

violação ao Estatuto das Cidades e ao Regimento Interno da Câmara que será 

tratada no capítulo 03. 

Fato é que por muitos motivos que não o interesse publico e a efetivação 

de direitos, vereadores, políticos de uma forma geral, se apropriam desses 

espaços para interesses individuais e promover sua pasta. 

Porém como resultados positivos da revisão do Plano Diretor foi 

exatamente a reaproximação de diversas comunidades, movimentos sociais e 

universidades públicas. Foi criado nesse interim o Forum de Luta pela Moradia 
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que é segundo a Professora Regina Bienenstein 40―que pretende ser um 

espaço constante de debates e articulações na defesa dos territórios populares 

e na luta por direitos, para além das discussões institucionais, como a revisão 

do Plano Diretor. Hoje ele conta com a presença das seguintes comunidades, 

como Morros da Chácara, Arroz e Estado (Centro), Castro Alves (Fonseca) 

Lazareto, Peixe Galo e Salinas (Jurujuba), Ocupação Mama África (São 

Domingos), Fazendinha (Sapê), Cantagalo (Pendotiba), Colônia de Pescadores 

da Ponta da Areia (Ponta da Areia), Beira da Lagoa de Piratininga (Piratininga), 

Colônia de Pescadores de Itaipu (Itaipu).‖ 

2.4 DA PARTICIPAÇÃO 

Interessa-nos buscar, nesse ponto, entendimento sobre participação e 

compreensão de que elementos estruturais e conjunturais concorrem para uma 

participação de qualidade nos processos de elaboração de planos diretores 

municipais,  qual o papel dos atores locais nesses processos e de que forma 

podemos buscar uma participação eficiente. 

O Estatuto da Cidade criou uma quantidade significativa de instrumentos 

de participação democrática e dedicou um capítulo à gestão democrática da 

cidade. No entanto, deixou de regulamentar os procedimentos para a aplicação 

desses instrumentos pela Administração Pública. 

Essa insuficiência de regulamentação aponta que a escolha dos 

instrumentos participativos a serem empregados para implementação de cada 

política pública urbana, constitui reserva da Administração, a quem cabe definir 

o procedimento que irá seguir em cada caso, mesmo quando se trata da 

elaboração e reforma de planos diretores. 

Ao estabelecer a obrigatoriedade de participação democrática, na 

elaboração e reforma do plano diretor, o Estatuto da Cidade não utilizou o 

termo ―processo participativo‖. A norma apenas estabeleceu a participação 

como princípio e diretriz de política urbana, que tem como objetivo a ordenação 

do pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade 

urbana. Assim, vejamos: 

DO PLANO DIRETOR 
Art. 39. A propriedade urbana cumpre sua função social quando 
atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade 
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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. 2

o
 desta Lei. 

Art. 40. O plano diretor, aprovado por lei municipal, é o instrumento 
básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. 

§ 1
o
 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. 

§ 2
o
 O plano diretor deverá englobar o território do Município como 

um todo. 

§ 3
o
 A lei que instituir o plano diretor deverá ser revista, pelo menos, a 

cada dez anos. 

§ 4
o
 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. (BRASIL, 2001, p.10)
41 

Fato é que muitos projetos urbanísticos que foram importantes para o 

poder publico municipal no que tange ao desenvolvimento urbano e econômico 

de Niterói foram desenvolvidos sem a participação. Não havendo o devido 

debate social. Porém em alguns desses projetos há uma grande controvérsia 

sobre o que consistiria a participação social, isto é se a participação social 

pode ser entendida como uma mera disponibilidade de informação  em que é 

permitido a sociedade civil se manifeste ou se implicaria em uma 

obrigatoriedade de diálogo com a população na qual é necessária a 

oportunização desta influir nas politicas publicas, aceitando, modificando ou 

rejeitando-as. 

Observamos aqui sobre o conceito de ―colonização democrática‖, termo 

cunhado por Madeira Filho e Gomes42 apresentando o acontecimento pós 

constitucional consistente em uma estratégia de controle territorial , no qual a 

existência de estrutura deliberativo torna-se requisito para que os municípios 

pleitearem verbas federais, passando a haver um novo paradigma na forma 

                                                 
41

 Disponível http://planalto.gov.br. Acesso em ago. 2018. 
42

 MADEIRA FILHO, Wilson: GOMES, Luiz Claudio Moreira. ―Entradas e bandeiras: o novo 
processo de colonização democrática a partir do imperativo constitucional de planejamento 
urbano‖. In: Experiências em planejamento e gestão urbana: planos diretores participativos e 
regularização fundiária. Blumenau: EDIFURB, 2010, p. 176. 



52 
 

 
 

como se relacionam os entes federativos. Não havendo ingerência direta aos 

entes municipais, a União impõe indiretamente o estabelecimento de 

instrumentos de democracia participativa, como elaboração do Plano Diretor, 

implementação de conselhos municipais e realização de conferências 

municipais, que passam a ser requisitos para obtenção de recursos . Em 

consequência , muitos municípios estabelecem tais instrumentos democráticos 

apenas pro forma, voltados a preencher os requisitos supracitados e legitimar 

as decisões da tecnocracia municipal. 

Então de que formas efetivamos o princípio da gestão democrática na 

cidade ?  A Administração deve buscar informações e subsídios na população 

e na sociedade civil organizada, para a implementação de suas políticas 

públicas, e a forma pela qual, hoje, a Administração pode procurar garantir a 

aplicação da Constituição e da lei é através da procedimentalização de sua 

atividade, seguindo uma metodologia para tal.  

Como por exemplo uma metodologia que buscasse entender as 

demandas da população para o Plano Diretor e o executivo/legislativo 

retornasse com a resolução da questão efetivando o princípio da gestão 

democrática e da participação. 

 Novos rumos precisam ser tomados e alternativas para que o modelo 

da Administração Pública se adeque às exigências da sociedade moderna  e 

exigências legais. Não modelos puramente burocráticos mas que se repense 

modelos que propicie uma gestão eficiente com mecanismos de participação 

baseadas numa procedimentalização da administração publica apta a escuta 

da população. Tal metodologia seria eficaz? 

Nosso  modelo de Administração Pública foi desenvolvido sob influxo 

direto das doutrinas liberal e positivistas. Nesse modelo existem normas que 

organizam, limitam e regulam a atuação de todos, inclusive do próprio poder 

estatal. Logo, o Estado subordina-se ao Direito e sujeita-se às suas normas 

reguladoras. Portanto, a inserção do controle do poder pelos seus destinatários 

e a proteção do cidadão contra o Estado autoritário. 

O Direito Administrativo, como foi construído, traçou medidas de cunho 

burocrático, visando a uma atuação administrativa protegida contra o 

clientelismo, patrimonialismo e outras práticas predatórias. A desconfiança 

quanto à atuação discricionária do administrador público culminou na 
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estruturação de um modelo de normas e manuais, que estabelece, assim, um 

padrão pré-estabelecido de atuação do agente público. Ou seja, para a 

consecução dos objetivos traçados pelo Estado de Direito é necessário uma 

atuação da Administração Pública pautada pelos ditames legais que, 

necessariamente, devem visar o bem comum. 

Porém desta forma tem sido o proceder do poder politico da Cidade  que 

se consubstancia em uma política com intenção empreendedorista direcionada 

a atrair investimentos em prejuízo do bem comum como explica Oliveira: 

O empenho da prefeitura de Niterói em construir e difundir uma 
imagem positiva da cidade, não é apenas voltado para o 
município, mas a tentativa do poder público é tornar a cidade 
atrativa para investimentos variados, atraindo principalmente 
empresas ligadas ao setor terciário da economia, sobretudo 
àquelas ligadas aos setores de turismo, produção de eventos e 
indústria cultural. Este momento recente, pelo qual passou e 
passa ainda a cidade não é um fato isolado de Niterói, mas faz 
parte de uma conjuntura internacional fortemente influenciada 
pelas políticas urbanas de cunho neoliberal e de 
empreendedorismo urbano, que têm como uma de suas 
alavancas o chamado city marketing.43 

Tendo em vista que a política desenvolvimentista adotada pela 

municipalidade (que pauta-se precipuamente no estímulo a indústria 

imobiliária) se enquadra no conceito de governança empreendorista baseada 

na divisão espacial do consumo 44uma vez que a atuação da municipalidade 

aparenta ser direcionada a cumprir o papel de coordenador e de facilitador das 

atividades e anseios da iniciativa privada, notadamente no intuito de atrair 

recursos para o município por meio de um estilo consumerista de urbanização 

centrada no turismo e na aquisição de moradia - cidade como mercadoria45.  

 Dessa forma, o arcabouço normativo funciona como parâmetro que 

deve ser seguido pelo administrador público, parâmetro este em que se 

encontram traduzidas e impressas as demandas sociais e, consequentemente, 

o bem comum.  Em síntese, o servidor torna sua ação legítima ao observar as 

balizas legais, uma vez que é na lei que se busca o fundamento do que é o 

interesse público. 
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2.4.1 Da procedimentalização da participação – solução para uma 

participação efetiva? 

No decorrer do processo de discussão de lei junto a Câmara muitas 

propostas foram trazidas em formato de emendas para o projeto de lei. Ao todo 

foram trezentas e noventa emendas, o que nos faz auferir que o Plano era 

incipiente. Nos remetendo as palavras de SANTOS quando fala da 

precariedade do PD: ―O Plano Diretor deve definir como cada porção do 

território cumpre sua função social e, para tanto, deve apresentar, com clareza, 

a configuração espacial das diretrizes e dos instrumentos voltados à regulação 

do uso e ocupação do solo e dos investimentos públicos. Mas foram poucos os 

planos que avançaram no adequado rebatimento territorial de diretrizes e 

instrumentos, o que evidencia, em diversos casos, o descolamento dos 

propósitos do plano com o território municipal e a fragilidade de estratégias de 

desenvolvimento urbano pretendidas nesses Planos Diretores‖46 

Muitas emendas foram oriundas do próprio clamor social junto a 

Câmara. Vereadores que encabeçavam a discussão recebiam os munícipes 

em seus gabinetes e começaram a articular junto aos seus companheiros de 

partido e aos outros membros de comissão a formatação daqueles pedidos em 

emendas. 

O que foi notado foi a falta de preparação dos técnicos e assessores dos 

vereadores na preparação das emendas pois a maioria não tinha conhecimento 

técnico no assunto demandado. Portanto vários profissionais de acordo com 

suas especificidades se prontificaram a colaborar junto aos vereadores nessa 

construção. 

As emendas foram levadas na ocasião da segunda votação ocorrida em 

novembro de 2018. Ocasião em que o Plano foi aprovado num placar de 9 x 10 

sendo o voto de minerva do presidente da Casa, vereador Bagueira. Parte 

considerável das emendas tratava-se da reforma urbana, em especial das 

Zonas Especial de Interesse Social, e a polêmica emenda 368 pois trata da 

proteção do entorno da Lagoa que é a área visada pelos ambientalistas. 
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O Plano não passou pela Comissão de Habitação da Câmara. Foi 

votado sem o seu aval. Sendo um reflexo da despreocupação do governo  com 

a situação de habitação de interesse social na Cidade. 

Vereadores que à época da participação efervescente dos movimentos 

declararam apoio através de vídeos e mídias sociais a então emenda 

emblemática de número 368, na ocasião da votação surpreenderam votando 

contrários a emenda. O Vereador Leandro Portugal (PV) na tentativa de 

fundamentar o seu voto disse que a proteção da emenda 368 seria 

irresponsável e desarrazoada sob a alegação que a prefeitura teria que 

desapropiar diversos lotes de proprietários porém aprovou a emenda 392 com 

uma proteção reduzida favorecendo a especulação imobiliária. O discurso do 

vereador é inverídico tento em vista que a área contemplada na 368 é a 

mesma que está a 10 anos protegida como área do PESET. E é uma APP 

natural ,  protegida desde a década de trinta pelo Código das Águas.  Porém  a 

justificativa usada pelo Vereador não se sustenta , pois a restinga, o mangue e 

as áreas úmidas já são APPs por instrumentos normativos de nível estadual e 

federal, como também a FMP.  

Vereadores de oposição  votaram contra ao Plano, divergindo  assim do 

mercado imobiliário e do modelo de negocio hegemônico na Cidade porém  a 

maioria foi favorável ao projeto de cidade negocio em detrimento da Cidade 

Direito como nos lembra Rolnik. O que nos remete também às palavras de 

Maricato de que o urbanismo brasileiro ―não tem comprometimento com a 

realidade concreta, mas com uma ordem que diz respeito a uma parte da 

cidade, apenas‖47 

Nos faz refletir que mesmo diante de um movimento acalorado e de forte 

participação (ou tentativa de) na Cidade,  não houve consenso na maior parte 

das propostas levantadas pelos munícipes. 

A maior parte das propostas que buscavam igualdade na urbanização da 

Cidade foi vetada. Isso nos faz deduzir que a participação é pro forma e sem 

validade. Não tendo a intenção de jurisdicionalizar todo e qualquer conflito mas 

compreendendo que por vezes a única e última alternativa seja a busca por 
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direitos através do meio judicial. Diante desse impasse  trago as palavras de 

Madeira Filho e Gomes  : 

A fala jurídica costuma ser, generalizando sem sermos simplistas, 
grandiloqüente ao afirmar o dever ser. De um modo geral, aponta-se 
o horizonte da resolução dos conflitos na medida em que as 
ferramentas jurídicas são disponibilizadas. Passa-se, a partir de 
então, a identificar onde ou porque se deu a falha no sistema, que 
implicou em não se utilizar devidamente as ditas ferramentas, prontas 
e à espera na galpão de trabalho dos jus positivismo. Seria crer, a 
confiar nesses diagnósticos que não existem conflitos sociais e sim 
negligência do Poder Público ou inoperância do cidadão. A lei 
resultaria incólume, pois ela estaria lá, sólida, aguardando ser 
convocada para bem dirimir as questões e impor a justiça.

48
 

Entendemos também como o referido autor. Porém após as tentativas 

inócuas de participação contundente amparados pelo princípio da gestão 

democrática do PD, vemos como alternativa a busca pela judicialização porém 

para que tal demanda seja bem embasada há que haver elementos 

comprobatórios robustos da inefetividade da participação. Vários foram os 

municípios no Brasil que judicializaram os seus Planos Diretores tais como: 

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, declarou a 

inconstitucionalidade, declarando nulo plano diretor que não foi precedido de 

consulta popular, conforme decisão abaixo: 

Ação Direta de Inconstitucionalidade. Município de Capão da Canoa. 
Lei 1.458/2000 que estabelece normas sobre edificações nos 
loteamentos e altera o Plano Diretor da sede do Município de Capão 
da Canoa. Inconstitucionalidade Formal. Ausência de 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. Violação ao §5º do art. 177 da 
Carta Estadual. Precedentes do TJRS. Eficácia da declaração 
excepcionalmente fixada, a teor do artigo 27 da Lei nº. 9.868/99. Ação 
Procedente. 

Recentemente o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, suspendeu a 

votação do Plano Diretor do Município de Florianópolis, Estado de Santa 

Catarina, por vícios quanto a sua elaboração dentre tantas outras decisões 

similares no país. 

Portanto é  aventado aqui essa hipótese da procedimentalização na 

participação dos cidadãos para que depois os mesmo tenham embasamentos 

técnicos para reclamarem. Até mesmo porque o Controle de 
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Constitucionalidade no direito brasileiro de projeto de lei não é algo fácil é 

necessário provas factíveis da ausência ou não de participação na discussão 

do Plano. 

Medauar49 considera a procedimentalização na Administração como 

uma verdadeira garantia constitucional e direito fundamental, uma vez que, no 

artigo 5º, inciso LV, da Constituição, assegura-se aos litigantes, em processo 

judicial ou administrativo e aos acusados, em geral, o contraditório e a ampla 

defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. 

A procedimentalização é considerada um instrumento essencial para a 

garantia de direitos fundamentais. Sendo a ideia de um processo participativo, 

apenas uma decorrência dessa garantia. 

A autora entende ser crucial para que políticas públicas sejam assertivas 

ou não, que é de extrema importância que se siga um procedimentalização que 

busque cumprir os ditames legais, que obedeçam ao principio da gestão 

democrática. Pois, sem metodologia, como averiguar se houve um não a 

participação efetiva no Plano Diretor? Entendemos que uma metodologia 

adequada e estruturada evita práticas predatórias, como, por exemplo, o 

clientelismo e a imoralidade administrativa dentro da máquina pública  

Buscamos também entender, na pesquisa, de que forma a 

procedimentalização (caso tenha ocorrido) do processo participativo do Plano 

permitiu que os munícipes participassem com fidedignidade, atendo-nos à 

participação no Processo Legislativo na Câmara. 

 A autora destaca as seguintes vantagens da procedimentalização: 1) é 

uma garantia jurídica de servidores e particulares; 2) contribui para um melhor 

conteúdo das decisões; 3) é um momento de formação da decisão como 

legitimação do poder em concreto; 4) obriga ao correto desempenho da função 

administrativa; 5) direciona-se à realização da justiça, não só pelo contraditório 

e ampla defesa, vistos do ângulo do indivíduo, mas também por propiciar o 

sopesamento dos vários interesses envolvidos numa situação; 6) aproxima a 

Administração dos cidadãos; 7) sistematizam-se as atuações administrativas  e 

permite ao administrado conhecer o modo de exercício das funções 

administrativas; 8) facilita o controle da Administração. 
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A procedimentalização da participação democrática, na elaboração e 

reforma do plano diretor, é uma forma de controlar a participação e garantir a 

todos a oportunidade de expressar seus interesses, os quais, no processo 

decisório administrativo, serão mediados pelo Estado.  

Difícil ponto, uma vez que até as audiências públicas são escassas de 

regulamentação. Esse é um tema que abordaremos mais a frente, quando 

falaremos das audiências. 

Para corroborar a necessidade de procedimentalização da participação 

democrática, o próprio Estatuto da Cidade, em seu artigo 40, §4º, refere-se à 

elaboração do Plano Diretor e sua fiscalização como processos. 

 Se esse processo, tanto para a elaboração quanto para a reforma do 

plano diretor, é, necessariamente, participativo, seria uma forma de se garantir 

a aplicação do princípio da legalidade consiste, de fato, na procedimentalização 

da participação. Algo que não vislumbramos nem no executivo nem no 

legislativo. Pois estando num Estado Democrático de Direito, e tendo um 

arcabouço que : busca a concretude do bem comum, almeja a igualdade formal 

e material, a justiça social, a liberdade individual, a dignidade de seus cidadãos 

e sua participação na gestão da Administração Pública. E constatando que 

nem sempre  Estado adota meios adequados ao alcance do bem comum, pelo 

contrário, muitos deles acabam por levar a estruturas extremamente 

burocráticas e incapazes de atender aos anseios de uma sociedade pluralista e 

com uma participação insatisfatória. 

Diante disso, nos insiste a questão: tendo um projeto de lei de um Plano 

Diretor Participativo e nele não havendo a dita procedimentalização, é ele 

ilegal? De que formas podemos ser assertivos numa participação que 

realmente gere resultados, que se incorpora no corpo da lei? 

 Na gestão democrática da cidade, a procedimentalização da 

participação envolve não apenas a garantia prevista no artigo 5º, inciso LV do 

texto constitucional50, como também os princípios do contraditório e da ampla 

defesa, embora adaptados ao processo administrativo coletivo de participação 

democrática. 
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Essa garantia deve ser mais ampla do que a simples legalidade, pois, 

apenas desse modo, outros princípios constitucionais, como o princípio da 

eficiência, da cidadania, da realidade, da coerência administrativa e da boa 

administração estarão preservados. 

O tema dos princípios é recorrente. Moreira Neto (2014, p.15)51  analisa 

o princípio da legalidade, hoje, como um dos aspectos do princípio da 

juridicidade. Esse, por sua vez, englobaria três expressões distintas: o princípio 

da legalidade, o da legitimidade e o da moralidade. A juridicidade permeia, 

assim, as teorias das relações jurídicas, das nulidades e a do controle de 

juridicidade. 

O princípio da juridicidade relaciona-se com a procedimentalização da 

participação democrática em vários sentidos. Se o Estatuto da Cidade 

determina que, no processo legislativo de reforma do plano diretor deve haver 

participação democrática, apenas quando essa é efetiva, o novo plano diretor é 

válido. 

Não havendo, então, é inválido. No decorrer da discussão do projeto-lei 

na esfera legislativa e tendo os membros da Câmara ciência da ilegalidade, por 

qual motivo não se judicializa a questão eivada de vício? Essa, também, é uma 

pergunta para  qual buscamos respostas ao longo da nossa pesquisa. 

Não é concebível que o administrador e partícipes do projeto de lei se 

restrinjam à legalidade formal do processo participativo, sob o risco de dar 

causa à anulação do procedimento, tendo, ainda, que arcar com os prejuízos 

financeiros e políticos decorrentes, entre eles, o risco de perda de legitimidade. 

Pontua a professora Odete Medauar (2015, p.202)52 que 

impessoalidade, moralidade e publicidade são princípios intrincados, cuja 

instrumentalização é recíproca. Com certeza, a Administração deve ter cautela 

redobrada com esses princípios nos processos participativos urbanísticos, 

afastando, assim, o risco de a lei vir a proteger interesses direcionados. 

A procedimentalização também deve levar em conta o princípio da 

cidadania, expresso no artigo 1º, inciso II da Constituição e decorre dos ideais 

democráticos e republicanos expressos na Constituição Federal, que colocam 
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o cidadão na posição de protagonista político e jurídico do Estado. Dele vai 

decorrer o princípio participativo.  

A cidadania pode ser exercida no sentido ativo, com a possibilidade de o 

cidadão definir o conteúdo, os limites e os instrumentos das ações do Poder 

Público, ou, no sentido passivo, quando o cidadão apenas usufrui da condição 

de beneficiário necessário, direto ou indireto de todas essas ações.  

James Holston (2013), ao analisar o processo de desenvolvimento da 

cidadania no Brasil em comparação com outros países, avalia que, nos demais 

Estados, o desenvolvimento da cidadania é fundado nas diferenças. Como 

meio de organização da sociedade, a cidadania tem sido, segundo o autor, ao 

mesmo tempo subversiva e reacionária, includente e excludente, um projeto de 

igualdade e de manutenção da desigualdade e esses modos ocorrem 

simultaneamente na mesma sociedade. O avanço dos direitos fundamentais 

decorre de um movimento dialético. No Brasil, em razão da composição dos 

grupos políticos, há uma tendência em prevalecer a manutenção da 

desigualdade (HOLSTON, 2013, p.48-49)53. Para o autor as discussões acerca 

da emergência de uma cidadania urbana  tem as grandes cidades como 

espaço e objeto de reivindicações, arenas onde irrompem manifestações que 

demandam acesso a direitos, denunciam injustiças e desestabilizam privilégios 

historicamente enraizados nos costumes e nas leis brasileiras. Ao costurar 

historiografia, análise sociológica e etnografia, Holston sustenta que o processo 

histórico desencadeado pelo adensamento populacional nas grandes capitais e 

a criação das periferias fomentou a insurgência de uma cidadania que tem 

como protagonista grupos socioeconomicamente vulneráveis, que até então 

viam a lei e o sistema de justiça como instrumentos, na mão de outros, para 

sua subjugação. 

Para o autor, no Brasil opera uma cidadania diferenciada na qual a 

incorporação dos indivíduos ao Estado-Nação não implica na igualdade legal 

entre os cidadãos. Nossa formulação da cidadania toma o status atribuído a 

categorias sociais específicas como medida para o reconhecimento de direitos 

e a observância de diferenças sociais da ordem de gênero, raça, ocupação, 

propriedade, renda e educação, que são critérios utilizados para sua 
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distribuição seletiva entre cidadãos de diferentes tipos. A cidadania, no nosso 

caso, não equipara cidadãos, antes disso, é uma medida "para diferenciar e 

uma forma de distanciar as pessoas umas das outras"54 (p. 23) 

A quebra dessa tendência histórica, hoje, passa por uma melhor 

equação dos conflitos urbanos, visto que as cidades continuam sendo arenas 

estratégicas para o desenvolvimento da cidadania. A partir da construção das 

periferias urbanas, os trabalhadores se tornaram proprietários de imóveis, além 

de fiscais e consumidores modernos. Passaram a se ver como cidadãos-

contribuidores, dotados de direitos enquanto partes interessadas na cidade e 

aptos a lutar por esses direitos, fazendo surgir uma ―cidadania insurgente‖ no 

Brasil (HOLSTON, 2013, p.48).  

 A forma como a cidadania se desenvolveu e é exercida no Brasil, 

portanto, deve ser considerada quando se estuda os mecanismos de 

participação previstos no Plano Diretor, lei que envolve confronto de bens 

jurídicos igualmente tutelados constitucionalmente, como direito ao meio 

ambiente sustentável, direito à moradia e direito à propriedade. A garantia do 

exercício da cidadania ativa deve nortear os procedimentos participativos 

adotados pelo gestor público, de modo a mapear os atores sociais envolvidos, 

os interessados em cada procedimento, além de adotar mecanismos para que 

todos possam efetivamente se manifestar.  

Esses mecanismos são pontos cruciais em nossa pesquisa, vez que 

necessitamos entender por que formas os procedimentos foram adotados para 

que os atores sociais pudessem se manifestar. E, manifestando-se esses 

atores sociais, de que maneira eles tiveram sua demanda avalizada no projeto-

lei. 

Porém, é processo dificultoso como pontua Santos Junior (2015, p.12)55: 

Apesar das especificidades dos processos considerados, todas 
as experiências apontam para dificuldades e desafios para 
incorporação da participação nos planos diretores municipais e 
para a implantação de uma efetiva gestão democrática das 
cidades. No entanto, para além dessas dificuldades, é possível 
olhar as experiências de participação na elaboração dos planos 
diretores como processo de aprendizagem no qual tornam-se 
possível o alargamento da compreensão da dinâmica da 
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cidade por parte das organizações sociais nele envolvidas, 
tornando possível emergir novas estratégias de luta e novos 
conflitos, mesmo naqueles contextos que não apresentaram 
avanços na perspectiva urbanística e do planejamento urbano. 

A garantia de aplicação do princípio do contraditório56 às audiências 

públicas e às consultas é um desafio a ser enfrentado e um conhecimento a ser 

expandido. O exercício do contraditório, nesse contexto,  

[...] demanda formas específicas de coordenação, articulação, 
mediação ou arbitramento dos interesses em conflito, a fim não 
apenas de obter uma decisão, ‗resultado útil‘ do processo, mas 
minimizar os efeitos da frustração dos portadores dos interesses não 
contemplados (BUCCI, 2013, p.138)

57
.  

Outra dificuldade na procedimentalização da participação democrática 

diz respeito ao direito de resposta, pois, em um processo coletivo, nem todos 

os participantes podem ter uma resposta exclusiva. Essa questão pode ser 

solucionada pelo princípio da supremacia do interesse público, ou seja, o 

contraditório é atendido, desde que o participante tenha a resposta 

devidamente motivada, que leva em consideração os argumentos trazidos nas 

alegações escritas, ou, ainda, quando o poder público oferece resposta comum 

a alegações substancialmente iguais, ou uma solução à proposta coletiva, mas 

não de forma individual e personalizada, garantindo apenas a análise de 

pontos equivalentes. 

A falta de metodologia na procedimentalização na condução das 

audiências publicas era o que saltava aos olhos era falta para a realização das 

mesmas. A metodologia que existia (ou não existia) era uma visão que 

valorizava a visão técnica e o poder estatal. A distribuição de tempo de 

participação para cada presente não era com a intenção de realização de 

debate com a plateia. Sempre priorizando o tempo do Executivo, restando à a 

população apenas três minutos de intervenção sem direito a réplica. 

Entende Maricato que : ―Na maior parte das vezes, atendia somente à 

necessidade de uma parcela da sociedade, especialmente setores ligados à 

especulação imobiliária e fundiária, em uma lógica capitalista 

desenvolvimentista, até então defendidas pelos governos nacional e local e 

pelo poder econômico, sem uma obrigatoriedade da participação social. ―assim 
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sendo, o caráter engessador, não condizente com os novos imperativos da 

reestruturação econômica capitalista mundial, reconhecido e sobejamente 

criticado dos antigos planos diretores, se transmuta e se traveste, no seu 

conteúdo, de um ―novo‖ formato de planejamento, o qual é guiado pelos 

ditames do mercado e está voltado para atrair novos investimentos. Surge e se 

afirma nas cidades a partir do mercado, principalmente o imobiliário, e da 

relação patrimonialista ainda bastante presente‖ (MARICATO, 2000). 

Com o advento do Estatuto da Cidade (2001) nova metodologia, 

procedimentalização, passou a ser exigida para elaboração dos Plano 

Diretores no Brasil. Inclusive os enunciados, já citados, editados pelo Ministério 

das Cidades, passaram a vigorar nas elaborações desse instrumento. Esses 

enunciados colaboram para  inverter a lógica excludente e atender a toda 

coletividade, por meio da função social da terra e da gestão democrática. Esse 

fator é o diferencial determinante entre os planos diretores tradicionais e os 

participativos, a partir de um processo participativo. 

2.5 DAS RESOLUÇÕES CONCIDADES 

O Decreto presidencial (nº 5 031 de abril de 2004, posteriormente 

reformulado pelo decreto nº 5 790/2006) criou o Conselho das Cidades, órgão 

colegiado de natureza deliberativa e consultiva, integrante da estrutura do 

Ministério das Cidades, criado em 2003. Desde o seu início, o órgão é formado 

pelos seguintes segmentos socias: movimentos sociais; organizações não 

governamentais - ONGs; entidades sindicais e trabalhadores; entidades 

acadêmicas e profissionais; entidades profissionais; o Poder Público Federal, 

Estadual e Municipal. É a sua função encaminhar as deliberações das 

Conferências e atuar nas políticas urbanas federais, sendo a composição dos 

seus integrantes renovada no momento das Conferências das Cidades, que 

ocorrem a cada três anos. 

A esse propósito, Santos Junior, Azevedo e Ribeiro (2006) salientam 

que: 

 A criação do Ministério das Cidades, a realização da I Conferência 
das Cidades, em 2003, e a institucionalização do Conselho das 
Cidades, em 2004, deram inicio a um processo de construção da 
política nacional de desenvolvimento urbano envolvendo conferencia 
municipais e estaduais, e a adoção de estruturas normativas 
representativas, em acordo com os princípios defendidos 
historicamente pelos movimentos nacionais pela reforma urbana. No 
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entanto resta saber, que que medida esse processo efetivamente 
altera os processos de tomada de decisões vinculados às instituições 
democráticas liberais clássicas (em especial o poder executivo e 
legislativo). 

Neste tópico, procuramos abordar em que medida as deliberações 

validadas no Conselho foram seguidas ou não pelo Plano Diretor de Niterói. 

Compreende-se, aqui, como deliberações do ConCidades as resoluções 

formalizadas como recomendadas, administrativas e normativas e que foram 

publicadas no Diário Oficial da União. Avalia-se, nesse caso, a capacidade 

decisória dessa instância participativa de gestão das políticas urbanas. 

Para tanto, fizemos um levantamento das resoluções relativas à temática 

específica do Plano Diretor. São elas as resoluções 25, 34, 84. Essas 

resoluções disciplinam a matéria do Plano nas Cidades. Levei as mesmas a 

conhecimento da Câmara, do Ministério Público e da OAB (Ordem dos 

Advogados do Brasil) nas reuniões em que participei e, de modo 

surpreendente, os representantes não tinham conhecimento do assunto. 

Abordaremos então, mais adiante, como as resoluções editas pelo ConCidades 

vêm sendo descumpridas no Plano em análise. 

A respeito disso Santos Junior (2011, p.18)58 pontua: 

Uma atenção especial deve ser dada às resoluções nº 25 e nº 34, 
frente aos princípios do Estatuto da Cidade: a primeira, dentre outros 
pontos de seu conteúdo, ao abordar a questão do processo 
participativo, estabelece uma série de diretrizes que visam qualificar a 
participação social nos processos de elaboração e implementação 
dos Planos Diretores participativos. Já a segunda, ao tratar do 
conteúdo mínimo dos Planos Diretores, acaba por fortalecer aspectos 
qualitativos, como a necessidade de se estabelecer como cada 
porção do território cumpre a função social e a demarcação de 
instrumentos no território para garantir seu cumprimento. 

A revisão dos Planos Diretores dos municípios do Brasil tinha a 

exigência legal de ser cumprida até 2006. Diante dessa exigência legal, não 

cumprida, entendemos que houve omissão do município de Niterói em não 

promover a revisão do Plano por todos esses anos, imputando ao prefeito 

sanção legal pelo descumprimento da norma. Segundo o Estatuto da Cidade, 

o prefeito que não cumpriu a determinação legal incorre em improbidade 

administrativa.  

A Lei 10 25759 também menciona que incorre em improbidade 

administrativa, o prefeito que impeça ou deixe de garantir alguns requisitos 
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no processo de revisão do plano diretor, quais sejam: 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 de 

qualquer interessado aos documentos e informações produzidos.  

A responsabilização por improbidade administrativa não é imputada 

apenas ao prefeito que estiver no mandato quando do final do prazo para a 

revisão, mas também de outros prefeitos que ocuparam o cargo no intervalo 

dos dez anos previstos para a revisão. A explicação é de que todos eles, em 

tese, poderiam ter tomado as atitudes cabíveis para cumprir a determinação 

imposta pela lei. 

2.6 DAS CONFERÊNCIAS DA CIDADE DE NITERÓI 

Refletindo sobre meios de participações que influenciam as politicas 

publicas urbanas  temos as Conferências da Cidade que é instrumentos criado 

pelo  Estatuto das Cidades em seu artigo 43. 

As conferências tem o condão de produzir intenso debate para 

construção de ações voltadas a gestão participativa, no âmbito do 

desenvolvimento urbano. Deve se estabelecer  parâmetros para uma Política 

de Desenvolvimento Urbano com propostas de integração das políticas 

setoriais, cumprindo os princípios para a construção do Direito à Cidade, do 

cumprimento da função social da cidade e da propriedade, combatendo à 

segregação socioespacial, o acesso universal à moradia digna, ao saneamento 

básico, ao transporte público e acessibilidade, gestão descentralizada e 

democrática, acesso à informação, participação social na formulação, decisão, 

implementação e avaliação da Política Nacional de Desenvolvimento urbano. 

A primeira conferência Nacional das Cidade em Niterói ocorreu em 2003. 

Ocorreram também em 2005, 2007, 2010 e 2013, 2016. Vale ressaltar que as 

conferências ocorriam a cada 02 anos e passaram a ocorrer a cada 03 anos. 

Terra, explica a dinâmica das conferências: 

[...] assim como a realização da Conferência Municipal é 
condição indispensável para a participação de delegados 
municipais na Conferência Estadual, a realização da 
Conferência Estadual é condição indispensável para a 
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participação de delegados estaduais na Conferência Nacional 
das Cidades. A 5 ª Conferencia da Cidade de Niterói ―Quem 
muda a cidade somos nós: Reforma Urbana já!‖, foi convocada 
através do Decreto Municipal nº 11.338, de 16 de janeiro de 
2013, e realizada nos dias 26 de abril ; e 4 e 5 de maio (No 
Bloco E , na Escola de Serviço Social da UFF, Conferência). A 
participação da população é feita por meio de delegados (com 
direito a voz e voto) ou como ouvinte (direito a voz, exceto na 
Plenária). Os segmentos sociais que se enquadram na 
definição do decreto podem indicar quais são seus 
representantes, já os membros do COMPUR (titulares e 
suplentes) são delegados natos da Conferência, assim como 
os conselheiros do ConCidades são delegados natos da 

Conferência Nacional das Cidades.‖
60

 

Ocorre que apesar do empenho e da vontade de parte da sociedade 

participar, tem ocorrido o obstáculo que é a cooptação nessas conferências 

que segundo Souza61 ocorre quando um indivíduo (líderes populares, pessoas-

chave) ou seguimentos mais ativos (ativistas) são convidados para integrarem 

postos da administração (SOUZA, 2006, p 204). 

Com isso há previsibilidade das decisões por conta dos cooptados que 

votam de acordo com o sistema. 

Terra, ainda explanando sobre o assunto, faz a seguinte reflexão: 

O grande número de cooptados era visivelmente observado durante a 
plenária. Seja por uma divisão territorial entre os participantes 
(espacialmente na frente da sala se posicionavam os membros do 
governo e movimento social e ao fundo os conselheiros do COMPUR 
ativistas e outros setores sociais), seja pelo resultado das votações, 
que se contrapunham e muito ao perfil da maioria dos delegados, que 
eram em maioria de camadas sociais populares. 

Portanto, essas conferências tem revelado que são apenas mais uma forma de 

pseudoparticipação uma vez que as votações apenas reproduzem o status quo 

dominante. 

2.7 REGIME JURÍDICO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 

Neste item examinarei a natureza jurídica da audiência pública e a sua 

função para auxiliar no entendimento das audiências ocorridas em Niterói em 

sede de discussão do Projeto de Lei  e, ainda, a título de embasamento jurídico 
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para compreensão de seu instituto enquanto instrumento de efetivação do 

princípio da gestão democrática. 

A natureza jurídica é um conceito que busca explicar o princípio ou a 

essência de um instituto jurídico, ou seja, de uma medida, situação ou um 

fato que existe no Direito. 

2.7.1 Guia do Plano Diretor Participativo 

Utilizaremos, aqui, como referência O Guia do Plano Diretor Participativo 

– modelo definido e disposto pelo Ministério das Cidades, amparado pelas 

Secretarias Nacionais e Profissionais, que expõe a construção das etapas para 

o PDP – Plano Diretor Participativo – para que possamos compreender as 

audiências Públicas ocorridas na Cidade. Utilizaremos conceitos formulados 

por Carlos Henrique Dantas da Silva.62, como auxílio ao tratamento do tema. 

Dispõe o Guia que, de início, o Plano Diretor será construído por 

integrantes escolhidos da população (membros de associações, membros de 

órgãos de classe, representantes de bairros, conselhos, sindicatos, ONGs) 

Buscando compreender sua metodologia, O Guia63 tece informações 

relevantes, conforme dispõe abaixo: 

Metodologia participativa, para elaborar o plano: Os instrumentos 
contidos no Estatuto, não são suficientes, por si sós, para fazer falar 
muitos cidadãos que, ao longo dos anos, introjetaram atitudes de 
submissão, ou foram longa e duramente discriminados socialmente 
Portanto, devem-se estabelecer outras formas de participação, em 
todas as etapas. Para isso, devem-se considerar três níveis de 
envolvimento: o Núcleo Gestor; os multiplicadores; e a população 
como um todo, com especial atenção aos setores territorialmente 
marginalizados. A participação deve ser ajustada a cada etapa da 
elaboração do Plano Diretor, considerando as especificidades dos 
objetivos a serem alcançados. O processo é cíclico e contínuo; é 
possível, portanto, sendo o caso, retomar etapas que já tenham sido 
ultrapassadas. 

E, ainda, sobre o Núcleo Gestor que deverá ser responsável pela 

elaboração do Plano: 

O processo de elaborar o Plano Diretor começa pela instalação do 
Núcleo Gestor, composto de representantes do poder público e da 
sociedade civil. Ele deve expressar a diversidade de todos os setores 
sociais atuantes no município. O Núcleo Gestor tem papel 
estratégico: cabe a ele preparar, conduzir e monitorar a elaboração 
do Plano Diretor. Cabe portanto ao Núcleo Gestor: • Formular os 
planos de trabalho de elaboração técnica e mobilização social; • 
Elaborar o cadastro das organizações sociais atuantes da sociedade 
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civil; • Coordenar os núcleos de comunicação, de informação/ 
capacitação e de organização da participação; • Propor critérios para 
decidir prioridades; • Assegurar o cumprimento das regras 
estabelecidas coletivamente; • Compatibilizar o trabalho técnico com 
a leitura comunitária ao longo de todo processo. 

No caso em tela, após o processo de revisão do plano diretor da cidade 

ter se dado no âmbito do Executivo municipal (Prefeitura de Niterói) –  com 

apoio da Fundação Getúlio Vargas (FGV), contratada para auxiliar na 

elaboração da minuta do novo projeto de plano –, a minuta, já com seus 310 

artigos escritos e respectivos mapas anexados, foi enviada ao Legislativo 

municipal para apreciação e proposição de eventuais emendas aos dispositivos 

textuais do projeto de lei, fossem elas emendas modificativas, supressivas e/ou 

aditivas. 

Criado o Núcleo Gestor, a etapa seguinte é a Preparação64, que, de 

acordo com o guia,  

Antes de dar início ao processo de planejamento, é preciso 
considerar as condições locais em que se implantará o que for 
planejado: a realidade vivida pelos moradores. Nessa etapa, 
identificam-se os atores sociais presentes no município, suas 
territorialidades e formas de organização, sempre observando que a 
construção de uma nova cidade menos conflituosa e excludente, mais 
harmônica e justa, depende da participação de todos. Além disso, é 
necessário identificar os canais de participação mais efetivos para a 
realidade daquele município, assim como avaliar o modo como se 
desenrola o processo de tomada de decisão. 

A fase seguinte é a Inauguração, em que deve haver uma mobilização 

da sociedade pelo Núcleo Gestor, para começar a formulação do Plano Diretor 

Participativo, que fixará as normas para que a população possa participar. 

Como salienta o Guia: 

 É o ponto de partida de mobilização da sociedade, quando se 
anunciam o início do processo e as regras para elaborar o Plano 
Diretor Municipal e para participar do trabalho: é o momento em que a 
sociedade deve ser convocada e atraída. Deve ser momento 
simultaneamente lúdico e solene, e deve ser amplamente divulgado 
para a população, por todos os meios de comunicação pública 
disponíveis, com especial atenção à divulgação em espaços públicos 
abertos, mais tradicionalmente freqüentados pelos setores 
populares.
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Posteriormente, é a fase da Capacitação, em que se busca explicitar  

para  a população quais as medidas devem ser tomadas para que a cidade se 

desenvolva, o que vem a ser o PDP e a sua relevância como instrumento 
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jurídico, uma vez que ele é um viabilizador de organização socioespacial. Ainda 

de acordo com o guia: 

 Nessa fase, dá-se início ao programa de esclarecimento da 
população sobre o que será feito. O Plano Diretor Municipal começa 
por a sociedade conhecer a realidade como resultado de um 
processo de desenvolvimento desigual. Nessa fase, divulgam-se as 
informações, para que os cidadãos as conheçam e a discussão possa 
começar adequadamente. É importante que a população entenda 
claramente o que é o Plano Diretor Municipal, a importância do Plano 
como instrumento para resolver problemas recorrentes na 
organização socioespacial da cidade e participe desde o início de sua 
construção. A população deve entender com clareza que o Plano 
prevê e inclui as contribuições trazidas pelo Estatuto da Cidade na 
gestão democrática e participativa, para promover a regularização 
fundiária, para induzir o desenvolvimento urbano e para combater a 
especulação imobiliária. Todos esses problemas podem ser 
agrupados de forma simplificada em categorias como: conflitos de 
uso e ocupação do solo e condições precárias de moradia, e situação 
fundiária irregular; carência de infraestrutura, serviços urbanos e 
equipamentos sociais, e deficiências do sistema de circulação e 
transportes, dentre outras. A capacitação se faz também no interior 
da Prefeitura, estimulando a articulação e integração das diversas 
áreas. O processo de elaborar o Plano Diretor Municipal tem uma 
dimensão pedagógica de capacitação e troca de saberes entre 
técnicos e as lideranças da sociedade civil, para qualificar 
continuamente a relação entre ambos.

66
  

Essa fase demonstra a necessidade da administração pública de 

elucidar as problemáticas vividas pela cidade e adotar uma postura que busca 

equacionar os problemas de ordem coletiva visando a uma cidade sustentável, 

democrática, com equidade e comprometida com a justiça social. 

Em seguida, ocorre a Leitura Comunitária:  

Entendidos os modos como devem ser construídos os processos de 
participação e deliberação, pode-se partir para ‗ler a cidade‘ – uma 
leitura da situação existente, especialmente nos aspectos referentes 
à cidade desigual. O objetivo dessa fase é visualizar a ‗cidade que 
temos‘, a partir de questões presentes na escala da comunidade e do 
bairro, sem esquecer de integrá-las em maior escala, e com o 
cuidado de ‗espacializar‘ as questões, quer dizer: de descrevê-las no 
espaço, de modo que possam ser mapeadas; esse é o meio pelo qual 
se constrói uma leitura que retrate de forma mais fidedigna a 
realidade vivida da cidade. Nessa etapa, devem-se identificar as 
principais questões locais da cidade, como as compreendam os que 
ali vivem. Dessa maneira, consegue-se dimensionar e qualificar 
pontos fundamentais para o processo de planejamento urbano 
voltado para uma cidade mais justa. Dentre esses pontos, destacam-
se: as marcas de degradação ambiental, os usos impactantes, as 
precariedades habitacionais, os espaços vazios, as áreas de 
ocupação, as demandas não atendidas, as dificuldades de acesso e 
de mobilidade, dentre outros. Além disso, a comunidade pode se 
conhecer e reconhecer, nessa fase, as suas potencialidades e 
capacidades – as forças com que contam para transformar a 
realidade vivida. Podem ser usadas as mais diversas dinâmicas: 
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aulas, teatro, construção de mapas a partir de sucata, resgate de 
histórias e casos de formação do bairro e da cidade, desenhos.

67
 

Essa etapa busca desvendar a Cidade como ela é e apontar o que é 

necessário fazer para se operar as mudanças fundamentais, buscando, com 

isso, promover uma política urbana comprometida com a equidade e com o 

direito à cidade. 

A Leitura deve ser feita em audiência pública, oportunizando a 

participação da sociedade civil, técnicos e da Administração Pública, com o 

objetivo de ser arena de debate, para que os mesmos verbalizem sua visão da 

cidade em questão. 

Após isso,  a etapa seguinte é da Discussão das Estratégias, que se 

dividirá em duas subetapas: (i) a interna, da Administração, supervisionada 

pelo Núcleo Gestor que se fundamenta na integração da leitura técnica e da 

leitura comunitária, isto é,  (ii) a leitura da Cidade, com base na sistematização 

anterior, para estimular o debate e buscar estratégias:  

Essa etapa começa pela apresentação da fase anterior – ‗Ler a 
Cidade‘ –, já sistematizada. Para estimular a discussão, essa 
apresentação pode incluir algumas perguntas: Que medidas devem 
ser tomadas, para atingir uma outra realidade que reflita a cidade que 
queremos? Quais são os conflitos de interesse que identificamos na 
leitura da cidade? Reconhecendo a cidade como ela é, quais os 
caminhos a trilhar, para transformá-la? Identificados esses caminhos, 
que objetivos nos guiarão para que alcancemos a situação desejada? 
Quais os programas e projetos a serem executados, para atingir o 
desenvolvimento pretendido, de acordo com a nossa realidade? 
Conhecedores dos problemas que afligem nossas cidades, como 
podemos reagir de forma planejada? Que ações podemos 
desencadear, para minimizar os conflitos de uso do solo, reduzir as 
demandas reprimidas, solucionar os problemas de circulação e 
transporte e melhorar as condições de moradia? Como trabalhar para 
construir uma cidade socialmente mais justa e sustentável? Afi nal, se 
dispomos de um conjunto de instrumentos previamente apresentados 
e debatidos, de que modo esses instrumentos ajustam-se às 
questões aqui levantadas? Em que situações podem ser aplicados, 
dentre as situações reais diagnosticadas?

68
 

É nessa ocasião que a Administração Pública avalia os elementos 

vindos da sociedade e os elementos técnicos, iniciando, aí, uma metodologia 

de busca para construção de respostas às indagações suscitadas, que 

procuram por estratégias para a Cidade. 

Em seguida, dá-se, na fase intitulada Construir, o pacto e o projeto de lei 

do Plano Diretor Municipal, que visa a trazer aquilo que foi acordado com a 
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comunidade e com a administração pública, quanto ao que constará no Plano. 

Nesse momento, ―[...] afloram as divergências e conflitos‖69 sociais, ambientais, 

imobiliários, setoriais, de diversas ordens. 

É consoante aquilo que foi pactuado que todas as noções, dados e 

conhecimento tornam-se o Projeto de Lei do Plano Diretor: 

 Entre a cidade desejada e a cidade possível, há muitas barreiras a 
serem vencidas, especialmente quando a cidade real – que se 
conheceu na leitura da cidade – mostra-se tão distante da cidade das 
leis e dos planos de desenvolvimento concebidos para a cidade legal, 
sem responder às verdadeiras necessidades da cidade real. O Plano 
Diretor não pode ser um planejamento fictício, parcial ou fora da 
realidade e condições do município. Para elaborá-lo, é indispensável 
levar em conta as forças políticas, sociais e econômicas que atuam 
na cidade, e as possibilidades orçamentárias, ou condições novas e 
futuras de arrecadação, estabelecidas durante o processo. O 
momento de construir o pacto, para elaborar o Projeto de Lei ‗Plano 
Diretor Municipal‘ é decisivo, porque nesse momento afloram as 
divergências e os conflitos. Essas divergências e conflitos, se bem 
trabalhados e negociados em espaços transparentes de decisão, 
produzirão um novo patamar de relações e propostas viáveis e 
pactuadas que, portanto, terão maiores chances de serem 
concretizadas. Afinal, se planejamos segundo a realidade, é de suma 
importância que todos reconheçamos nossas limitações, para que 
todo o trabalho feito até aqui não seja levado ao descrédito. As 
leituras sistematizadas – incluindo o resultado delas, as estratégias, 
os instrumentos, o que houver sido pactuado e o sistema de gestão –, 
transformam-se no Projeto de Lei do Plano Diretor Municipal. É nesse 
momento que as diretrizes transformam-se em instrumentos 
concretos de caráter jurídico e urbanístico. Por exemplo: a diretriz que 
orienta para ‗ampliar espaços para moradia popular em áreas com 
infraestrutura‘ deve ser considerada quando se delimitarem as ZEIS, 
seja para urbanizar vilas e favelas, seja para ocupar vazios urbanos 
para produzir novas moradias. A diretriz que orienta para que se dê 
‗apoio à economia popular e à pequena e média empresa‘ deve 
traduzir-se em normas para o uso misto e abertura de novos espaços 
descentralizados para instalar as atividades. Quem tenha trabalhado 
nas diretrizes deve estar presente no momento em que se definam as 
áreas do território onde as propostas serão concretizadas. 

Esse projeto de lei de autoria do poder executivo deve ser encaminhado 

à Câmara:  

O Projeto de Lei do Plano Diretor, apresentado à sociedade em 
Audiência Pública, será submetido à Câmara Municipal para ser 
discutido. Quanto mais o Legislativo tenha se envolvido no processo, 
maior a probabilidade de que o Projeto seja aprovado e convertido 
em Lei, sem alterações que o descaracterizem ou o afastem do 
interesse da maioria dos cidadãos ativos no processo participativo.
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Em 06/06/2017 o Projeto de Lei do Plano Diretor foi enviado à Câmara 

Municipal de Niterói e seguiu sobre o número 0008/2017 para início das doze 

audiências públicas para a fase de discussões e possíveis emendas. 
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Logo na primeira audiência pública, em 17/07/2017, em reunião ocorrida 

concernente às áreas do Centro e Ponta d‘Areia, de acordo com o secretário 

de urbanismo Renato Barandier, o Plano Diretor chegou à Câmara como ―Lei 

pronta‖. Essa fala vai de encontro à própria natureza do instituto, uma vez, que 

o mesmo deve receber da sociedade civil (organizada ou não) informes e 

demandas, para sua construção democrática. A participação e o protagonismo 

social são, assim, chaves para o seu cumprimento. 

O Guia, de acordo com esse último item, destaca a importância da 

participação nas etapas de elaboração do Plano para o seu êxito. A seguir, 

destaco decisão do STJ, em que a falta de participação originou uma ação 

judicial: 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 
ESTATUTO DA CIDADE. PROJETO DE LEI DO PLANO DIRETOR 
DE FLORIANÓPOLIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL CONTRA O MUNICÍPIO E 
CONTRA A UNIÃO. ALEGAÇÃO AUTORAL DA FALTA DE 
ASSEGURAMENTO DA EFETIVA PARTICIPAÇÃO POPULAR NO 
PROCESSO LEGISLATIVO DO PLANO DIRETOR DA CAPITAL 
CATARINENSE. MATÉRIA DE INTERESSE LOCAL. ATRIBUIÇÃO 
TÍPICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. EXEGESE DO 
ART. 27 DA LEI Nº 8.625/93 (LEI ORGÂNICA DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO DOS ESTADOS). RECONHECIMENTO DA 
ILEGITIMIDADE ATIVA DO PARQUET FEDERAL. CARÊNCIA DE 
AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 
MÉRITO. 1. A pretensão imediata da ação civil pública em comento 
objetiva conformar a atuação dos Poderes Executivo e Legislativo 
do município de Florianópolis às diretrizes normativas que 
asseguram a participação popular na elaboração do Projeto 
Legislativo do Plano Diretor do município. 2. Visando a presente 
ação coletiva corrigir falha no iter legislativo do mencionado projeto 
(falta de participação da população), cuja irregularidade se atribui a 
autoridades municipais que, nos termos do art. 40, § 4º, do Estatuto 
da Cidade, são as legalmente responsáveis pela condução dos 
trabalhos legislativos, é força concluir que a legitimação ativa para a 
lide pertence ao Ministério Público Estadual, a teor da exegese do 
art. 27 da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério 
Público dos Estados). 3. Para fins de aferição da legitimidade ativa 
ad causam do MPF, desinfluente se revela a também presença da 
União no polo passivo da demanda, tanto mais que, como bem 
reconhecido pelo acórdão regional, inexiste respaldo legal para que, 
como desejado pelo Ministério Público Federal, se impusesse à 
União o encargo pleiteado na petição inicial. 4. Em suma, o 
Ministério Público Federal é parte ilegítima para ajuizar ação civil 
pública que visa à anulação da tramitação de Projeto de Lei do 
Plano Diretor do município de Florianópolis, ao argumento da falta 
de participação popular nos respectivos trabalhos legislativos. 
Caracterizada, nessa medida, ofensa ao art. 267, VI, do CPC/73. 5. 
Recurso especial a que se dá provimento, com a extinção do 
processo sem resolução de mérito, ante o reconhecimento da 
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ilegitimidade ativa do Parquet federal. Agravo interno do MPF 
prejudicado.
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(STJ - REsp: 1687821 SC 2015/0308903-7, Relator: Ministro 
SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 07/11/2017, T1 - PRIMEIRA 
TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2017) 

Diversas foram as ações judiciais no Brasil que se fundamentaram no 

descumprimento das normas legais que obrigam a participação dos cidadãos 

no PDP. Tanto o Estatuto da Cidade como a Lei Orgânica da maioria dos 

municípios exigem a realização de audiências públicas no processo de 

elaboração de Plano Diretor. Eles têm como objetivos específicos: informar, 

colher subsídios, debater, rever e analisar o conteúdo do Plano Diretor 

Participativo. 

Ainda, o Conselho Nacional das Cidades, através da Resolução 25/05, 

Art. 10º, faz exigências sobre como as audiências públicas devem ser 

organizadas. Elas podem ser gerais, organizadas por região e por temas. Os 

assuntos polêmicos e os pontos de conflito podem merecer debates ou 

audiências específicas. /O cronograma e metodologia dos eventos devem ser 

planejados e divulgados com antecedência. As audiências devem ser 

divulgadas com, no mínimo, 15 dias de antecedência, por meio de mídias 

públicas e diversificadas, com spots de rádio e de televisão, matérias de jornal, 

impressos, outdoors etc. A publicidade do evento deve servir também como 

material de divulgação de uma síntese do conteúdo a ser abordado nas 

audiências. Deve ser informado o cronograma do processo de consultas, os 

locais, datas e o regimento das audiências, que devem acontecer em local 

acessível, com transporte público. Algumas audiências já foram canceladas ou 

interrompidas por não cumprirem integralmente essas regras. Os eventos 

devem ser organizados de forma a estimular a participação de todos. Precisam 

ser gravados e transcritos, pois as informações obtidas serão importantes para 

as modificações que eventualmente vierem a ser feitas no Projeto de Lei. Na 

logística dos eventos, alguns cuidados precisam ser tomados, como, por 

exemplo, incorporar a gravação no sistema de som para evitar a proximidade 

do gravador que pode inibir os participantes.72 
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Porém, essa resolução não foi cumprida por uma série de municípios 

brasileiros que deram causa a uma quantidade de ações. Como expõe-se 

adiante a ação direta de inconstitucionalidade ajuizada que se trata de ação 

direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça do 

Estado do Rio Grande do Sul, tendo por objeto a retirada do ordenamento 

jurídico da Lei Municipal que teve alterações promovidas por outra Lei 

Municipal, ambas do Município de Santana do Livramento. Alega que a Lei 

Municipal que criou zona especial de interesse social é inconstitucional, porque 

altera em parte o Plano Diretor Participativo do Município de Santana do 

Livramento sem a devida participação popular: 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei n.º 6.806, de 17 
de dezembro de 2014, com as alterações promovidas pela Lei n.º 
6.942, de 09 de setembro de 2015, ambas do Município de Santana 
do Livramento. Modificação do Plano Diretor Participativo do 
Município de Santana do Livramento - Lei Complementar n.º 45/2006 
- sem a devida participação popular. Afronta ao artigo 177, parágrafo 
5º, da Carta Estadual. Violação ao princípio da democracia 
participativa. Precedentes jurisprudenciais. 1. Trata-se de ação direta 
de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral de Justiça, 
objetivando a declaração de inconstitucionalidade da Lei n.º 6.8061 , 
de 17 de dezembro de 2014, com as alterações promovidas pela Lei 
n.º 6.9422 , de 09 de setembro de 2015, ambas do Município de 
Santana do Livramento, que modifica, em parte, o Plano Diretor 
Participativo do Município de Santana do Livramento - Lei 
Complementar n.º 45/2006, alterada pela Lei Complementar n.º 
51/2011 - sem a devida participação popular, por ofensa ao disposto 
nos artigos 8º, caput, e 177, parágrafo 5º, da Constituição Estadual, e 
no artigo 29, inciso XII, da Constituição Federal (fls. 4/18 e 
documentos das fls. 19/80).
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No mesmo sentido, é a reiterada jurisprudência dos tribunais do país: 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MUNICÍPIO DE 
MARAU. LEI MUNICIPAL N. 4.749/2011 QUE EXTIRPOU ÁREAS DE 
PROTEÇÃO AMBIENTAL DEFINIDAS NO PLANO DIRETOR. 
PROIBIÇÃO DO RETROCESSO. AUSÊNCIA DE CONSULTA 
POPULAR. OFENSA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. Lei 
Municipal 4.749/2011, que modificou o Plano Diretor (Lei 2.967/2000), 
excluindo as áreas de proteção ambiental do Município de Marau. A 
proteção ao macrobem ambiental alçou magnitude constitucional em 
1988, sendo norma de repetição obrigatória pelos Estados-membros 
no exercício do Poder Constituinte Decorrente. O acesso ao meio 
ambiente sadio e ao crescimento sustentável, para essa e para as 
futuras gerações, é direito fundamental, de maneira que sobre ele 
incide o princípio da proibição do retrocesso ambiental. No caso, em 
que pese a justificativa lançada para extirpar os dispositivos legais, 
não foram juntados à proposição legislativa quaisquer estudos 
técnicos para efeito de demonstrar que as zonas não se 
enquadravam dentro dos parâmetros definidos pela Lei n. 
9.985/2000. Ademais, o art. 177, § 5º, da Constituição do Rio Grande 
do Sul assegura a participação da comunidade na elaboração do 
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Plano Diretor do Município. Logo, além do vicio material, resta 
demonstrado também vício formal durante a tramitação da iniciativa, 
pois ausentes quaisquer indicativos de que houve prévia consulta 
popular para alteração do Plano Diretor, embora latente a gravidade 
da involução ambiental de que se tratava. E a involução é manifesta, 
pois a lei que suprimiu as áreas de proteção ambiental culminou na 
imediata pulverização das zonas descritas no Plano Diretor. Da 
mesma forma, sequer foi discutida a substituição dos perímetros de 
proteção por outros. Caso mantida a vigência da Lei impugnada, 
dificilmente os danos ao meio ambiente da região poderão ser 
revertidos em um futuro próximo, sendo imprescindível, assim, o 
restabelecimento da proteção inicialmente concedida. Portanto, não 
há outro caminho senão a procedência da presente ação, para 
declarar inconstitucional a presente Lei Municipal, por ofensa aos 
arts. 177, § 5º, 221, V, e , 250, caput, e 251, caput e § 1º, II e VII, da 
Constituição Estadual. AÇÃO DIREITA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. UNÂNIME. 
(Ação Direta de Inconstitucionalidade Nº 70069265213, Tribunal 
Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ivan Leomar Bruxel, 
Julgado em 08/10/2018)
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AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 2.960/16, 
DO MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO, A QUAL ALTERA A 
REDAÇÃO DA LEI INSTITUIDORA DO PLANO DIRETOR DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO. INOBSERVÂNCIA 
DO DEVIDO PROCESSO LEGISLATIVO. AUSÊNCIA DA 
OBRIGATÓRIA PARTICIPAÇÃO POPULAR PARA DISCUSSÃO 
ACERCA DO PLANO DIRETOR. INCONSTITUCIONALIDADE 
RECONHECIDA. A lei municipal objeto da presente ação direta de 
inconstitucionalidade padece de vício formal, pois alterou a lei 
instituidora do plano diretor de desenvolvimento urbano do Município 
sem observar o regular processo legislativo, que deve assegurar a 
participação popular na definição do plano diretor e das diretrizes 
gerais de ocupação do território, nos termos do preceito constante no 
art. 177, § 5º, da Constituição Estadual. Da mesma forma, restou 
violada a regra disposta no art. 29, inc. XII, da Constituição Federal, 
que determina a cooperação das associações representativas no 
planejamento municipal, norma de observância obrigatória pelos 
Municípios. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 
PROCEDENTE. UNÂNIME. (Ação Direta de Inconstitucionalidade Nº 
70072802689, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 
Angela Terezinha de Oliveira Brito, Julgado em 11/12/2017)

75 

Esses entendimentos dos Tribunais visam a demonstrar a necessidade 

de se cumprir de forma efetiva a recomendação do Guia, no que cabe à 

Discussão na Câmara e à aprovação.  

A próxima etapa é a Implementar o Plano Diretor, que é quando ocorre a 

realização do conteúdo expresso no Plano Diretor. Nessa etapa, sabedores do 

que se pode efetivamente fazer, parte-se para implementar definitivamente o 

Plano Diretor. Para determinar o ponto de partida, é preciso trabalhar com 

critérios pré-estabelecidos, em diversas ordens. Como determinar a ordem 
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cronológica de implementação, dentre o conjunto de projetos identificados e 

distribuídos em categorias de prioridade?76 

O Plano Diretor torna-se efetivamente uma lei quando é publicado no 

Diário Oficial da Cidade, entrando em vigor na data de publicação. A figura a 

seguir representa as etapas metodológicas, sugeridas pelo Ministério das 

Cidades. 

Figura 3 – Etapas da construção do Plano Diretor e aspectos a destacar 

 

Fonte: Ministério das Cidades e Confea
77

 

Vale frisar que, em todas as etapas destacadas na figura, é necessária a 

participação popular. Essa participação é preponderante no sentido de buscar 

uma urbanização que não seja seletiva e nem excludente. Através da 

participação efetiva busca-se coibir práticas predatórias do mercado imobiliário, 

da produção do ambiente construído por intermédio de grandes projetos, 

operações urbanas, dentre outras iniciativas, que têm assegurado a 

amplificação de fronteiras da acumulação capitalista contemporâneas nas 

cidades. 

Essas arenas públicas de debates, assim como as audiências públicas 

são de extrema relevância, pois possibilitam o diálogo entre a Administração 

Pública e a sociedade civil, em busca de projetar a cidade como espaço para 

todos. Os membros da sociedade civil tornam-se, assim, sujeitos atuantes e 

não meros expectadores de sua Cidade, fortalecendo a emergente luta pelo 

direito à terra, à moradia e à cidade. Essa atitude expressa, então, o que 

Santos Junior chama de ―pacto socioespacial‖78, envolvendo todos os agentes 

da Cidade. 

Em seguida a essa exposição das etapas metodológicas do PDP, 

passarei à apresentação e debate dos conceitos doutrinários, especificamente, 

acerca da audiência pública e a sua vinculação ou não à decisão. 
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Nesse contexto, diante do exposto até aqui, compreendemos que se 

extrai da letra da lei e de toda a sua metodologia proposta pelo Guia para o 

PDP que se busca o direito à cidade para todos. Quando a Constituição 

Federal introduziu o artigo 29, XII, inaugurou a concepção participativa no 

planejamento urbano, o que, até então, era uma visão de planejamento 

tecnocrático vinculada à ideia de cidade-mercado porém há que se desenvolver 

uma nova concepção de políticas públicas da Cidade, dando novos significados 

ao Plano Diretor. 

Verificamos, então, que, por vezes, o planejamento urbano é utilizado 

como um instrumento de serviço na manutenção do status quo capitalista. Não 

há reversão de padrões hegemônicos do uso da terra. Permanece o modelo 

privatizante de ocupação dos territórios. 

O Estatuto da Cidade, em seu art 2, II, foi o marco fundamental para a 

introdução da gestão democrática, através da participação popular para 

construção e aprovação dos Planos Diretores. Entende-se essa gestão como 

aplicação dos instrumentos da democracia participativa, tanto na forma direta 

como indireta, distintivo no Estatuto da cidade, na elaboração, formulação e 

execução da política urbana. 

Essa visão encontra seu respaldo jurídico no artigo 29, VII e XII da 

Constituição Federal, normatizada pelo Estatuto da Cidade, nos artigos 2, II c/c 

XII, 4º, 40 §4º, 42, II, 43, 44 e 45 e constando também nas Resoluções 25 de 

2005 e 34 de 2005, uma e outra editadas pelo Conselho das Cidades. 

 Harvey entende que a cidade deve ser compreendida não só como o 

usufruto dos benefícios existentes, disponibilizados pelos órgãos públicos, mas 

também como o direito de modificar e construir o espaço urbano.79 Para tanto, 

é adotada a metodologia participativa. Torna-se evidente que os interesses 

defendidos pelo Estatuto da Cidade são coletivos, de ordem política, social e 

ambiental, apesar de não serem na prática, o são na letra da lei, porém não o 

são de ordem prática. 

Segundo Madeira e Terra em artigo abordando questões da Cidade: 

A política desenvolvimentista adotada pela municipalidade, que 
pauta-se no estímulo a indústria imobiliária com justificativa de 
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estímulo ao desenvolvimento municipal, se enquadra no conceito de 
governança empreendedora baseada na divisão espacial do 
consumo, tal como assinala Harvey (2005) uma vez que a atuação da 
municipalidade aparenta ser direcionada a cumprir o papel de 
coordenador e de facilitador das atividades e anseios da iniciativa 
liberal.

 80
 

2.7.2 Principios e eficácia 

A audiência pública é tida como um instrumento de democracia direta, 

formalmente como um instrumento de participação popular, que pode ocorrer 

tanto na esfera da Administração Pública quanto na esfera do Poder 

Legislativo. 

Encontra embasamento jurídico na Constituição Federal, artigo 5º, 

incisos XXXIII, LV, 29, VIII, artigo 37, caput, 194, parágrafo único, VII, artigo 

198, III, artigo 204, II e artigo 225, caput, e na esfera do Poder Legislativo 

encontra-se respaldado no artigo 58, II. 

No âmbito infraconstitucional, encontra, ainda, embasamento em 

legislações esparsas, como a lei de licitações e contratos administrativos, com 

disposição no art. 39, que obriga a sua realização em determinado caso. Nesse 

caso, a lei não menciona a eficácia esperada dessa audiência não nos 

cabendo inferir o efeito vinculatório. Na temática ambiental, a ampla previsão 

participativa constitucional, do art. 225, caput, regula-se através de dispositivo 

legal, o art. 8 art. 8 II, da Lei n 6938, de 31 de agosto de 1981, que autoriza o 

CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente), órgão por ela instituído, a 

determinar, sempre que necessário, a convocação de entidades privadas para 

atuar informativamente para apreciação de estudos de impacto ambiental 

dentre outros. 

A audiência pública, dentre os instrumentos de participação popular 

existentes, demonstra ser qualificada e tem a intenção de prover conteúdo, 

informações e influenciar as decisões do poder público, colaborando para o 

preparo de uma decisão legislativa, executiva ou administrativa, que envolve 

prismas, uso de argumentos e debates. 

Ressalta Diogo de Figueiredo Neto, a respeito do tema: 

Entre os institutos uni valentes ou especificos para a participação 
administrativa, em lista não exaustiva, pode-se arrolar: a coleta de 
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opinião, o debate público, a audiência pública, o colegiado público, a 
co-gestão de órgão ou entidade, a assesoria externa, a delegação 
atípica, a provocação de inquérito civil, a denúncia aos tribunais ou 
conselhos de contas e a reclamação relativa à prestação de serviços 
públicos. De todas essas modalidades, as audiências públicas têm 
merecido destaque porque, tendo origem anglo-saxônica, sua 
institucionalização está conotada ao conceito formal do devido 
processo da lei, partindo-se da necessária existência de um direito 
individual que qualquer pessoa tem de ser ouvida em matéria em que 
esteja em jogo seu interesse, seja concreto seja abstrato (right to a 
fair hearing). Trata-se, assim, de um princípio impostergável da ordem 
jurídica, tido pelos publicistas norte-americanos como 
constitucionalmente essencial
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E traz, ainda, os seus fundamentos principiológicos: 

Por se tratar de um instituto de participação política, a audiência 
pública apresenta-se ponderavelmente embasada na ordem jurídica 
brasileira. Desde logo, destacam-se, entre os princípios 
fundamentais, apresentados no Título I da Constituição Federal, os 
seguintes: o princípio democrático, o princípio da cidadania e o 
princípio da participação política. O princípio democrático manifesta-
se especificamente como princípio da legitimidade, ou seja, da 
conformidade do agir do Estado com a vontade popular, o que, 
juntamente com o princípio da legalidade, que vem a ser a 
conformidade do agir do Estado à Lei, qualifica o Brasil como um 
Estado Democrático de Direito (art. lI!, caput). O princípio democrático 
se desdobra, por sua vez, nos dois que se lhe seguem no frontispício 
constitucional: o princípio da cidadania (art. lI!, 11), que reconhece no 
povo o poder político elementar de decisão sobre a coisa pública, e o 
princípio da participação política (art. lI!, parágrafo único), que 
instrumenta esse poder, ora para a escolha dos dirigentes públicos 
(legisladores e governantes), ora para a escolha do conteúdo político 
ou administrativo das decisões públicas, consensualmente 
deliberadas, sendo que, neste segundo sentido, caracteriza-se como 
informativo da audiência pública.
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Portanto, a audiência pública tem um sentido devido de processo legal, 

em decorrência de sua origem, já mencionada acima, anglo-saxônica. E, ainda, 

ao instituto da participação popular também deve ser utilizado o princípio do 

devido processo legal. Está unida ao devido processo legal, pois envolve 

direitos individuais e coletivos, como no caso do presente estudo, direitos 

ligados ao meio ambiente e ao planejamento urbano da cidade dos munícipes. 

Ressalta Odete Medauar que o instituto da audiência pública é um 

processo administrativo de participação, aberto a indivíduos e a grupos sociais 

determinados, visando ao aperfeiçoamento da legitimidade das decisões da 

Administração Pública, criado por lei, que lhe preceitua a forma e a eficácia 

vinculatória, pela qual os administrados exercem o direito de expor tendências, 
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preferências e opções que possam conduzir o Poder Público a decisões de 

maior aceitação consensual83. 

Cumpre, aqui, trazer a divergia doutrinária acerca da natureza jurídica da 

audiência pública em sede de PDP, pois, como afirmar que se trata de um 

instrumento participativo colocado na ideia de democracia participativa se a 

decisão cabe exclusivamente ao administrador público? Seria, então, uma 

audiência performativa para se cumprir um mandamento legal? 

Por isso, interessa-nos, nessa pesquisa, compreender o porquê, 

havendo diversas audiências públicas na Cidade de Niterói – com uma 

quantidade grande de demandas por partes dos munícipes, muitos de forma 

organizada nos seus pleitos, com participação efetiva nas audiências, 

movimentos pujantes, solicitações claras ao Poder Publico, muitas delas que 

se tornaram emendas ao projeto de lei do município de Niteroi –  dessas 

demandas não serem acolhidas,  pactuadas e fazerem parte do projeto de lei. 

Partindo desse entendimento, importa-nos compreender o instituto da 

audiência pública no âmbito jurídico e analisarmos se, na prática, a realização 

das audiências serve como garantidor do princípio da gestão democrática e se 

a participação disposta nela traz resultados garantidores e benéficos para 

aqueles que demandaram suas solicitações junto ao poder público alcançando 

a sociedade como um todo, sujeito de direitos coletivos. 

Sabemos que os desafios são muito, no que tange aos Planos Diretores 

no país. E que, depois do projeto de lei publicado, há o desafio de sua 

implementação, pois, muitas vezes, aqueles objetivos traçados não saem do 

papel. 

Mas, essa pesquisa não tem o condão de analisar proposta por proposta 

veiculada no Plano, nem emenda por emenda apresentada e sim buscar a 

compreensão do instituto da audiência publica como instrumento democrático 

que, de acordo com a lei, possibilitaria um Plano, que é um dos poucos 

instrumentos redistributivos da cidade, a legitimar o clamor popular no que se 

refere à política de uso e ocupação do solo. 
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Figura 4 – Protestos na audiência pública em Niterói 

 

Para tanto, cabe-nos compreender de que forma a lei resguarda que 

aquilo que foi demandado através da participação em audiência pública será 

efetivamente incluído no projeto de lei e de que forma aquilo que não é incluído 

será fundamentado, justificada, sua não inclusão pela Administração Pública. 

A Constituição Federal prevê, em seu artigo 93, inciso IX, que toda 

decisão judicial deverá ser fundamentada, sob pena de nulidade. A 

determinação de motivação das decisões judiciais é uma garantia que 

representa componente basilar de um processo justo, uma vez que a jurisdição 

deve atuar mediante o devido processo constitucional, o que implica na 

exigência de que seja proferida uma decisão que justifique, de forma clara e 

precisa as razões de fato e de direito que nortearam a conclusão adotada pelo 

julgador. É através da motivação que o juiz presta contas do exercício do poder 

jurisdicional, demostrando às partes, aos tribunais que lhe são 

hierarquicamente superiores e à sociedade de modo geral que aquela era a 

decisão correta a ser tomada. 
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Fazendo um paralelo com os processos judicias: de acordo com o 

código de processo civil é obrigatório o juiz discorrer sobre o dever de 

motivação das decisões judiciais, como concretização da garantia de um 

processo justo. A lei visou a demostrar a sua relevância no Estado de Direito, a 

fim de se construir uma decisão justa, participada, democrática, sem 

subjetivismos e arbítrios por parte dos julgadores. 

Já no campo da motivação das decisões administrativas, assunto que 

nos é pertinente aqui, há uma grande discussão da obrigatoriedade da 

aplicabilidade do princípio da motivação nos atos administrativos. Para uns, a 

motivação só circunscreve-se aos atos vinculados, ou seja, demonstrando que 

estão de acordo com a lei. Outra corrente, porém diz que só é obrigatória a 

motivação nos atos discricionários, aqueles em que poderia haver um 

subjetivismo no ato em que se faz necessária a motivação, pois só assim 

poderia controlar a legitimidade do ato praticado pela Administração Pública. 

A doutrina administrativista entende que há duas correntes: (i) 

vinculativa, ou seja, o Administrador Público deverá utilizar dos resultados das 

audiências para compor o projeto de lei final e (ii) não vinculativa, ou seja, a 

audiência pública é realizada para esclarecimentos de dúvidas e informar a 

população acerca das decisões a serem tomadas pelos administradores. 

Ocorre que, no caso em tela, a participação dos vereadores foi ínfima. A 

maioria não participava das audiências, o que nos leva ao entendimento de 

possível descaso com as demandas da população e/ou, também, um indicativo 

do forte vínculo e mesmo do apoio irrestrito da maior parte dos vereadores às 

propostas colocadas pelo Executivo, o que os eximiria de escutar a 

municipalidade. 

Os autores que advogam em prol da eficácia vinculante dos resultados 

deliberados com os munícipes, como Diogo de Figueiredo Neto, entendem que 

as audiências públicas, ao serem caracterizadas sem vinculação de decisão 

por parte da administração pública, perderiam parte de seu sentido uma vez 

que ―teriam apenas papel figurativo‖. 

Diogo de Figueiredo Moreira Neto também sustenta seu entendimento 

também nesse sentido: 

A eficácia vinculatória [...] não necessita ser plena para caracterizar-
se uma audiência pública. [...] há vários graus de intensidade e níveis 
de profundidade da vinculação da Administração Pública aos 
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resultados alcançados no processo consultivo, podendo-se distinguir 
dois grandes grupos: as audiências públicas que se dão numa fase 
instrutória e aquelas que ocorrem numa fase decisória da ação 
administrativa. Embora ambas eficazes, sê-lo-ão distintamente para 
vincular a Administração Pública, pois as orientações substantivas 
colhidas na fase introdutória só poderão ser contrariadas pelo órgão 
público competente para decidir sob motivação realista e razoável, ao 
passo que as diretrizes recebidas em fase decisória, ao revés, não 
podem ser afastadas pela Administração, salvo por vício de forma. 
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Outros, como Mariana Mencio, defende a posição da não-vinculação: 

[...] a audiência pública é instituto de participação popular de caráter 
não vinculante, que serve para o esclarecimento e informação dos 
aspectos e questões polêmicas, envolvidas em trono das decisões 
administrativas ou dos projetos de lei a serem adotados pelos 
Poderes Executivo e Legislativo. As audiências são consultivas e 
opinativas, sendo que seus resultados servem apenas para motivar 
decisões políticas [...] sobretudo quando o entendimento por parte 
dos administradores for diferente da autoridade pública condutora do 
processo 316 . (sem grifos no original) 

85 

Entende, ainda, Eduardo F. Bim que as audiências públicas do PDP são 

as mais litigiosas (juntamente com as audiências do licenciamento ambiental) 

por incompreensão do instituto, ―[...] não sendo raro confundi-lo com o 

plebiscito, e pelo equívoco de se considerar de iniciativa reservada do 

Executivo a iniciativa de leis urbanísticas, incluindo o plano diretor‖. A 

considerar, ainda, pelo fato de a legislação ser relativamente recente – em que 

pese as diversas alterações de prazos finais para a elaboração do PD, já 

mencionado anteriormente–, trabalha-se com conceitos, institutos e 

abordagens novas86. 

Mariana Mencio entende que, mesmo havendo publicização das 

audiências públicas, nem todos os munícipes estarão presentes, então ―[...] não 

é razoável que apenas uma minoria, que compareceu, possa deliberar em 

nome de outros setores da sociedade‖. A autora argumenta, por fim, que a 

democracia participativa não pode se sobrepor à democracia representativa 

(oportunidade em que toda a população pôde votar e eleger seus 

representantes políticos, mediante ―eleições livres e democráticas‖.87 

Vale salientar que o que tem ocorrido é uma imensa confusão entre 

audiência pública e audiência pública do PDP. Isso pelo motivo que o Estatuto 
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da Cidade não disciplinou a sua metodologia. Mas, o Conselho das Cidades, 

através de suas regulamentações, lançou algumas diretrizes, que, apesar de 

não terem caráter coercitivo, devem se ter atenção. De todo modo, as Câmaras 

Municipais devem ter metodologias incorporadas ao seu Regimento Interno. 

Ressalva-se que eram unânimes as reclamações oriundas dos 

partícipes das audiências públicas do PDP de Niterói, em relação à falta de 

metodologias. As demandas pleiteadas não estavam no corpo do projeto de lei 

e muitas dúvidas eram surgidas e as respostas dadas pelo corpo que 

compunha a representação da Administração Públicas eram evasivas. 

Raquel Rolnik pontua a esse respeito: 

Cada vez mais, no entanto, tenho ouvido relatos de cidadãos 
frustrados com essas audiências. E há uma enorme convergência 
quanto à natureza dessa frustração. O fato é que, na grande maioria 
das vezes, os debates são mal divulgados – às vezes apenas em 
diário oficial – os projetos são apresentados de forma sumária, em 
linguagem cifrada, com pouca possibilidade de preparação prévia por 
parte dos participantes, com propostas fechadas e impermeáveis a 
reais transformações que possam surgir nesses espaços. Sem falar 
nos casos em que a entrada de pessoas é restrita... A impressão que 
eu tenho é que o instrumento da audiência pública se transformou em 
mero requisito formal, sem um papel significativo no processo 
decisório e de formulação dos projetos e políticas públicas. Ou seja, a 
efetiva negociação e construção dos projetos e políticas não passa 
por esses espaços. E, ainda mais perversamente, na ausência de 
qualquer relação com o processo real de formulação e tomada de 
decisão, não há parâmetro algum para definir quantas e quais 
audiências públicas são necessárias para que um projeto seja 
suficientemente debatido. Com isso, a cobrança por audiências 
também se transformou em excelente instrumento para simplesmente 
barrar iniciativas, travando ainda mais a já emperrada máquina 
pública brasileira.

88
 

Esses óbices encontrados fazem-nos inferir  que o que ocorre é uma 

situação de pseudoparticipação, que nada mais é do que um cumprimento 

formal que visa a garantir a legitimidade da política local, envolvidos com 

mecanismos de comando-controle democráticos, ainda deficitários, que estão 

em busca de obtenção de recursos federais à atuação de determinados 

procedimentos. 

Contudo, não é suficiente a implementação de instrumentos de 

democracia direta. A formação de espaços públicos que possa pôr em prática 

uma gestão democrática depreende de uma sociedade civil organizada capaz, 

mas também um modelo público mais afinado, por meio do qual se legitime o 
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poder decisório do povo. Pois, senão, os espaços, as arenas públicas, serão 

apenas instâncias legitimadoras de manutenção do status quo e não um 

debate. Portanto, os planos não podem ser apenas tecnocráticos, não sendo 

aceitável que sejam um mero requisito formal e sim que tenham um papel 

relevante no processo decisório na formulação das políticas públicas. 

2.8 DA VOTAÇÃO E JUDICIALIZAÇÃO DO CASO 

A votação do projeto de lei do Plano Diretor ocorre em dois turnos na 

Câmara conforme determina o seu regimento.  

 Porém, nesse ínterim – entre a primeira votação e a segunda -  um dos 

vereadores de oposição , viu irregularidades e vícios insanáveis no projeto de 

lei e resolveu mover uma ação (Mandado de Segurança – Processo n 

0054280-17.2017.8.19.0002) perante a 6ª Vara Cível, juíza Perla Lourenço 

Correa Czertok, que deferiu, em 17 de novembro de 2017, a liminar ao pedido 

de suspensão da votação. 

A tutela liminar foi concedida sob o fundamento de que teria havido 

violação ao regimento interno da Casa Legislativa. Notaram-se irregularidades 

constatadas em um ―estudo técnico‖, fruto de um convênio entre a Câmara 

Municipal e a UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), bem como por 

ausência de participação popular. Porém, a Prefeitura e a Câmara recorreram 

da decisão, alegando que não assistia razão ao impetrante.  

Em sua defesa, a Prefeitura de Niterói alegou que o argumento utilizado 

para o deferimento da liminar teria sido uma suposta violação às normas do 

Regimento Interno da Casa Legislativa. Contudo, para Prefeitura, os eventuais 

vícios invocados não se mostram suficientes para sustar um projeto de lei em 

votação.  

Outra questão rebatida pela Prefeitura, na petição, e que fora alegada 

pelo vereador  de opoição foi o fato de que havia um ―estudo técnico fruto de 

convênio com a Câmara‖ e a Prefeitura e a Câmara alegaram que  o 

fundamento de validade adotado na decisão liminar reside em supostas 

irregularidades constatadas em um ―estudo técnico‖ fruto de um convênio entre 

a Câmara Municipal e a UFRJ. A Câmara  alegou que jamais existiu qualquer 

convênio entre  a Casa legislativa e a UFRJ que houvesse autorizado ou 

subsidiado tal estudo.  
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No processo, argumentaram que ainda que se estivesse diante de um 

estudo oficial, fruto de um convênio entre as duas entidades administrativas, o 

fato é que o mesmo adentra em aspectos materiais, quanto ao conteúdo do 

novo Plano Diretor, apresentando supostas violações ao Estatuto da Cidade e 

às normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).  E, ainda, 

que o Supremo Tribunal Federal (STF) somente admite o controle preventivo 

de constitucionalidade sob o aspecto material pelo Poder Judiciário em caso de 

violação expressa e frontal às cláusulas pétreas. Da leitura na inicial, percebe-

se apenas indicações a dispositivos de lei federal e norma da ABNT.  

Alega ainda a Prefeitura que o Vereador Carlos Jordy (impetrante) não 

se preocupou em trazer expressamente quais seriam as cláusulas pétreas 

usurpadas. Diz a Prefeitura: 

[...] se trata de uma das mais importantes políticas públicas em 
execução, iniciada em 2014, elaborada em conjunto com a Fundação 
Getúlio Vargas, após dezenas de debates com a sociedade 
niteroiense sobre o tema, que envolveu o corpo técnico de diversas 
Secretarias, tais como a Secretaria de Urbanismo, a Secretaria de 
Meio Ambiente e a Procuradoria Geral do Município

89
.  

O último argumento adotado na decisão liminar residiu na ausência de 

participação popular do referido projeto de lei ―PL‖. Os fatos narrados pelo 

impetrante dão a entender que o PL teria corrido à revelia da população local, 

em escrutínios secretos ou ―quase‖ secretos.  Segundo a Prefeitura essa seria 

uma  falsa indicação, com o nítido caráter de levar o Judiciário em erro,  e que 

não mereceria passar em branco. Razão pela qual  motivou o Município a pedir 

a condenação em litigância de má-fé da parte autora (Carlos Jordy).  A 

Prefeitura alegou que dezenas foram as oportunidades de participação popular, 

iniciada há mais de três anos, em janeiro de 2014. Alegou ainda que  só pelo 

tempo transcorrido entre o início da confecção do novo plano diretor e seu 

envio à Casa Legislativa, fica evidente a seriedade com que essa política 

pública foi tratada pelo Município.90 

Chama atenção o fato de que, em sua defesa, a Prefeitura utilizou prints 

da página da secretaria de Urbanismo, em que aparece menção às audiências 

Públicas sendo que, na prática, o site estava sempre desatualizado e a própria 

Prefeitura não utilizava os seus canais para comunicação das audiências. 
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O Município de Niterói, então, interpôs recurso contra a decisão 

proferida em sede de mandado de segurança que, deferindo tutela antecipada, 

determinou a suspensão do processo legislativo relativo ao Projeto de Lei nº 

08/2017, em trâmite na Câmara de Vereadores do Município, que institui o 

novo Plano Diretor municipal. Em sua decisão, o Juízo a quo entendeu que o 

referido projeto legislativo estaria eivado de irregularidades, contrariando 

disposições existentes no Estatuto das Cidades – Lei nº 10 257/2001 (fls. 624 

dos autos eletrônicos do processo originário). 

O vereador (impetrante) narrou em sua inicial que o prefeito não 

observou o que dispõe o art. 40, § 4º, da Lei nº 10 257/2001 (Estatuto das 

Cidades).  

Veja-se o teor desse dispositivo: 

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.  

O impetrante imputou ao prefeito conduta ilegal, passível, inclusive, de 

responsabilização por improbidade administrativa (art. 52, VI, do sobredito 

Estatuto).  Porém não o apontou como coator. Assim, não há dúvidas de que 

essa autoridade deveria ter sido apontada como coautora, o que atrairia a 

competência do Tribunal de Justiça para processar e julgar o mandado de 

segurança, nos termos do art. 161, IV, ―e‖, 7, da Constituição do Estado do Rio 

de Janeiro. 

Em uma das reuniões com o Ministério Público (MP) questionamos o 

motivo pelo qual o mesmo estaria inerte, em relação à situação ilegal do Plano, 

ao que nos foi informado, na ocasião, pela Promotora, que os parlamentares da 
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Câmara é que deveriam entrar com Mandado de Segurança.  Sobre esse tema, 

referiu-se o desembargador no processo: 

Superada tal questão, cabe analisar a preliminar de ilegitimidade ativa 
ad causam arguida pelo agravante. Em outros termos, é preciso aferir 
se, no caso em exame, o parlamentar seria parte legítima para 
impetrar mandado de segurança para obstar o desenvolvimento de 
processo legislativo.  Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal já se 
manifestou no sentido de que a atuação do parlamentar, nesse 
tocante, deve se restringir à exigência de observância das normas 
constitucionais sobre processo legislativo

91
. 

A propósito segue jurisprudência citada nos autos pelo desembargador: 

Ementa: CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. 
CONTROLE PREVENTIVO DE CONSTITUCIONALIDADE 
MATERIAL DE PROJETO DE LEI. INVIABILIDADE.  

1. Não se admite, no sistema brasileiro, o controle jurisdicional de 
constitucionalidade material de projetos de lei (controle preventivo de 
normas em curso de formação). O que a jurisprudência do STF tem 
admitido, como exceção, é ―a legitimidade do parlamentar - e 
somente do parlamentar - para impetrar mandado de segurança com 
a finalidade de coibir atos praticados no processo de aprovação de lei 
ou emenda constitucional incompatíveis com disposições 
constitucionais que disciplinam o processo legislativo‖ (MS 24.667, 
Pleno, Min. Carlos Velloso, DJ de 23.04.04). Nessas excepcionais 
situações, em que o vício de inconstitucionalidade está diretamente 
relacionado a aspectos formais e procedimentais da atuação 
legislativa, a impetração de segurança é admissível, segundo a 
jurisprudência do STF, porque visa a corrigir vício já efetivamente 
concretizado no próprio curso do processo de formação da norma, 
antes mesmo e independentemente de sua final aprovação ou não. 2. 
Sendo inadmissível o controle preventivo da constitucionalidade 
material das normas em curso de formação, não cabe atribuir a 
parlamentar, a quem a Constituição nega habilitação para provocar o 
controle abstrato repressivo, a prerrogativa, sob todos os aspectos 
mais abrangente e mais eficiente, de provocar esse mesmo controle 
antecipadamente, por via de mandado de segurança. 3. A prematura 
intervenção do Judiciário em domínio jurídico e político de formação 
dos atos normativos em curso no Parlamento, além de universalizar 
um sistema de controle preventivo não admitido pela Constituição, 
subtrairia dos outros Poderes da República, sem justificação 
plausível, a prerrogativa constitucional que detém de debater e 
aperfeiçoar os projetos, inclusive para sanar seus eventuais vícios de 
inconstitucionalidade. Quanto mais evidente e grotesca possa ser a 
inconstitucionalidade material de projetos de leis, menos ainda se 
deverá duvidar do exercício responsável do papel do Legislativo, de 
negar-lhe aprovação, e do Executivo, de apor-lhe veto, se for o caso. 
Partir da suposição contrária significaria menosprezar a seriedade e o 
senso de responsabilidade desses dois Poderes do Estado. E se, 
eventualmente, um projeto assim se transformar em lei, sempre 
haverá a possibilidade de provocar o controle repressivo pelo 
Judiciário, para negar-lhe validade, retirando-a do ordenamento 
jurídico. 4. Mandado de segurança indeferido. (MS 32033, Relator (a):  
Min. GILMAR MENDES, Relator (a) p/ Acórdão:  Min. TEORI 
ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 20/06/2013, PROCESSO 

                                                 
91

 Disponível em http://www.tjrj.jus.br. Acesso em ago. de 2018. 



89 
 

 
 

ELETRÔNICO DJe-033 DIVULG 17-02-2014 PUBLIC 18-02-2014 
RTJ VOL00227-01 PP-00330. Grifou-se). (TRJR, 2018)

92
. 

O relator entendeu que:  

Ante essas considerações, só resta concluir que, tendo em vista que 
não é dado ao parlamentar exercer controle de legalidade sobre 
projeto legislativo, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos 
poderes, não há direito líquido e certo a ser tutelado pela via do 
mandado de segurança. (TRJR, 2018)

93
. 

Após esse entrave jurídico, a segunda votação, que estava prevista para 

29 de novembro de 2017, e fora suspensa por conta dessa questão, fora 

remarcada novamente para o dia 26 de junho de 2018, ficando  fora da pauta 

da Câmara de Vereadores de Niterói. Juntamente  com o grupo do movimento 

LPS ( Lagoa Para Sempre), participamos de uma manifestação em frente à 

Casa Legislativa, para pressionar os vereadores a incluir a emenda que 

delimita a região do entorno da Lagoa de Itaipu, na Região Oceânica, como 

Área de Preservação Permanente (APP), o que tem sido alvo de polêmicas 

para o Executivo.  

Ao que tudo indica, a votação ficará para o final do corrente ano. Até lá, 

a Câmara terá tempo para analisar os mapas modificados pela Prefeitura,  que 

foram enviados para Câmara na véspera da data que seria a última votação. 

É importante destacar que na reunião, ocorrida na sede do Conselho 

Municipal de Meio Ambiente, foram aprovados, pelo movimento ambientalista, 

os limites da área da Lagoa. Porém, até o presente momento, essa ata não foi 

publicada. E a intenção é fazê-la ter força legal. 

O Conselho Municipal de Meio Ambiente – COMAN (criado pela Lei nº 

1.640/98 e regulamentado pelo Decreto nº 7.888/98) é órgão colegiado 

autônomo de caráter consultivo, deliberativo, normativo, fiscalizador e de 

assessoramento do Sistema Municipal de Meio Ambiente – SIMMAN, apoiado 

por uma secretaria executiva, a SMARHS, conforme os termos da Seção I, 

Capítulo II da Lei 2.602/08 (Código Municipal Ambiental). 

O COMAN tem a função de assessorar o Prefeito Municipal na 

formulação da política municipal de meio ambiente e nas diretrizes 

governamentais de proteção dos recursos ambientais, bem como deliberar 

sobre assuntos relativos as questões ambientais a nível municipal. 
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 Também abordaremos, nesta dissertação, a relevância dos Conselhos 

nas questões envolvendo as Politicas Urbanas e Ambientais da Cidade. 
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3 JUDICIALIZAR OU NÃO: MOVIMENTOS SOCIAIS E SUAS 

REPERCUSSÕES 

Neste capítulo, procuro retratar os vieses que ocorreram no transcorrer 

do projeto de lei até sua votação. Algumas questões deram ensejo à 

judicialização por parte de um dos parlamentares de oposição e outras 

questões quase foram judicicializadas, mas permanecem sem resposta 

satisfatória do poder público. São elas, questões atinentes ao projeto de lei nas 

temáticas ambientais e urbanas. 

Abordarei, ainda, a respeito do movimento de judicialiazação de 

assuntos que deveriam ser tratados no poder executivo ou legislativo, mas 

acabam culminando no judiciário. Ocorre que, após a  promulgação da 

Constituição Federal de 1988,  tem se verificado  um aumento expressivo  na 

procura do Poder Judiciário, por parte da população, para dirimir diversas 

matérias. Isso ocorreu porque a sociedade passou a depositar no órgão 

institucional a possibilidade de efetivação de direitos constitucionalmente 

garantidos. 

No final de 2018, tivemos a emblemática votação na Câmara Municipal 

de Niterói  do Plano Diretor Municipal Participativo, que definiu o planejamento 

urbanístico do município pelos próximos 10 anos e que foi deveras tumultuada, 

por se tratar de interesses em conflito e em disputa. De um lado, a especulação 

imobiliária  na Cidade, que  foi considerada o quarto metro quadrado mais caro 

do Brasil, e de outro um contexto de desigualdade social, com histórico de 

ocupação do solo desordenada e um movimento ambiental histórico e atuante 

da Cidade na defesa de áreas protegidas. 

Como ressaltam Madeira e Terra: 

O grupo político anterior (PDT/PV, transubstanciado em PDT/PT) a 
ocupar executivo e legislativo em Niterói imprimiu durante mais de 
vinte anos no poder um modelo de cooptação política, a partir da 
noção de renovação urbana e mesmo de uma eventual pauta 
ambiental e de qualidade de vida. Aos poucos, contudo, aqueles 
mesmos que se apresentaram como militantes sociais e/ou 
ambientais, não tardaram a promover a expansão urbana e as 
políticas de gentrificação

94
. 

Como visto, era premente a necessidade de aprovação do Plano Diretor, 

pois o plano então vigente datava de 1992. A tramitação do Plano durou 
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aproximadamente dois anos na Câmara de Niterói, tendo ocorrido 12 

audiências públicas e alguns adiamentos até sua votação final. 

A câmara havia programado somente a ocorrência de três audiências 

públicas na Casa mas a mobilização de setores da sociedade civil  e 

vereadores que tinha a intenção de que o Plano fosse debatido tendo a 

garantia de um processo participativo conseguiram ampliar para 12 audiências. 

3.1 PROJETO DE LEI DO PDP 

Após as audiências públicas ocorridas na Câmara Municipal de Niterói, 

marcou-se a data para votação do Plano. O Plano seria votado em duas 

etapas. Ocorreu a primeira votação em outubro de 2017, a qual contou com a 

presença de poucos vereadores presentes, porém os grupos de resistências, 

os quais abordarei mais especificamente a seguir, formados por pessoas que 

não se sentiram contempladas em seu ―direito à cidade‖, organizaram-se, 

levaram cartazes e marcaram presença. Decorrida a primeira votação, um  

vereador de oposição,  acionou a Justiça Estadual com pedido de medida 

liminar para suspender o Plano. 

O então vereador de oposição impetrou medida liminar, a fim de 

determinar à Câmara Municipal de Niterói a suspensão do processo legislativo, 

tendo em vista os vícios apontados em sua tramitação. Sustentou que houve 

violação ao estabelecido no Estatuto das Cidades e no Regimento Interno da 

Câmara, ao ser colocada a proposição em primeira votação.  

Foram apresentadas análises do Processo de Revisão do Plano Diretor 

de Niterói e da Minuta do Projeto de Lei, realizadas pelo grupo Mobile-LAB, 

certificado pela Fundação Universitária José Bonifácio, tendo em vista o 

convênio celebrado entre a Câmara Municipal e a Universidade Federal do Rio 

de Janeiro. Nessas análises, constam apontados inúmeros vícios e 

irregularidades que, segundo ressalta o estudo, agravam uma situação de 

insegurança jurídica já existente, registrando-se a ausência de um efetivo 

debate a respeito do tema afeito ao projeto de lei.  

Como é sabido, o Planejamento das Cidades é instrumento de política 

urbana e deve observar as normas estabelecidas no Estatuto das Cidades, que 

contempla a efetiva participação popular e de associações representativas dos 

vários segmentos da comunidade, formalidade que os documentos existentes 
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nos autos sinalizaram não terem sido observados. O parlamentar mencionou o 

periculum in mora, entendendo como o simples fato de o processo avançar e 

ser acolhido ao final a pretensão veiculada através do mandado de segurança, 

o que ensejaria retrocesso em todo o trabalho até então desenvolvido. 

Diante dos fatos narrados, a Dra. Perla, juíza da 6 Vara Civil, deferiu a 

liminar requerida para determinar à Câmara Municipal de Niterói que suspenda 

o processo legislativo até o julgamento da ação. Assim, não ocorreu mais a 

votação em dezembro de 2017. 

A decisão do Desembargador Alexandre Freitas em março de 2018 foi 

no sentido de prosseguimento do projeto de lei. Em função disso, ficou 

agendada a segunda votação para 01 de julho de 2018, às 13h00, na Câmara 

a Municipal de Niterói. No entanto, o movimento intitulado Lagoa para Sempre 

resolveu fazer uma manifestação na frente da Câmara, exigindo a demarcação 

da área de proteção ambiental, que até a presente data se encontra sem a 

demarcação conforme desejado. 

Após forte ativismo, indo, então, para sala da presidência da Câmara e 

procurando obter diálogo e pressionar os vereadores em prol da emenda de 

número 368, que protege o entorno da Lagoa, os vereadores, de forma 

consensuada, não habitual, decidiram em conjunto (inclusive com oposições 

partidárias) remarcar a votação para o segundo semestre do ano, sem data 

preestabelecida. 

A justificativa dada pelos parlamentares para o adiamento foi que no dia 

14 de junho (prazo máximo para envio das emendas) a Prefeitura de Niterói, 

representante do Poder Executivo, enviou para Câmara uma série de 

sugestões de emendas, dentre elas uma emenda específica que altera 11 

mapas do Plano Diretor. 

Do dia 14 de junho até o dia 01 de julho, não houve tempo hábil para a 

análise de todos esses mapas, porque ocorreu alterações. Segundo os 

vereadores, algumas alterações mudaram substancialmente os mapas. Então, 

eles entenderam que mais prazo seria necessário para analisar essas 

mudanças propostas pelo governo para que só se vote quando não se tiver 

mais nenhuma dúvida sobre qualquer ponto do Plano. 

Ainda é relevante informar que, após tentativas inúmeras de reuniões 

com os parlamentares, para discutir as emendas propostas, inclusive com 
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mobilizações na frente da Casa Legislativa, resolveram os vereadores, nessa 

ocasião,  suspender a última votação, por entender, unanimemente, que essa 

discussão seria necessária. Ocorre que o projeto foi para votação sem essas 

discussões e cronograma de reuniões que não ocorreram. Fato é que não 

existiram as reuniões prometidas. E, ainda, o PDP foi para votação tendo uma 

tramitação eivada de vícios, pois foi sem parecer da Comissão de Habitação da 

Câmara, sendo que o objetivo primordial dessa lei é orientar a política urbana 

da Cidade, tendo em vista que uma das principais objetivos do PDP é 

estabelecer o princípio constitucional das funções sociais da Cidade. Portanto, 

torna-se inadmissível que um PDP vá à votação sem esse parecer, numa 

Cidade que impera historicamente num contexto de cidade-mercado.  

Segundo Erminia Maricato, o planejamento urbano serve de instrumento 

de...] dominação que  

[...] utilizando-se do controle sobre o poder politico e a burocracia 
estatal, a legislação, e a economia, permitiram a eterna produção de 
um espaço urbano de segregação espacial e exclusão social, voltado 
apenas aos interesses das elites dominantes. 

 Maricato mostra que a práxis urbana no país tem origens antigas e é 

hoje produtora da cidade desigual, dividida entre um pequeno território legal, 

onde se reproduzem os interesses econômicos das elites e a enorme parcela 

da cidade ilegal. Abandonada à sua própria sorte por um Estado – e um 

planejamento urbano – que há muito se descolaram- da realidade da maioria.                      

E, ainda sobre essa histórica relação entre o mercado e o Estado 

Brasileiro, Raquel Rolnik (2015) afirma que: 

A íntima associação entre Estado e capital privado, através de um 
―jogo interno de troca de vantagens sustentada fundamentalmente 
por meio de uma rede patriarcal‖, nas palavras de Faoro, não se 
refere apenas à relação entre empreiteiras e Estado, mas a um modo 
específico de funcionamento do capitalismo no país, o 
―patrimonialismo‖. Faoro atribui essa característica à especificidade 
de nossa formação histórica, em especial ao passado colonial: na 
ausência de um sistema impessoal e normatizado, atribui-se ao 
privado e à sua capacidade de estabelecimento de laços diretos com 
o poder discricionário da Coroa a possibilidade de viabilizar sua ação 
econômica. Segundo o Autor, essa lógica atravessou o Império e a 
Primeira República para se consolidar no período getulista, quando o 
Estado ganha maior protagonismo na condução da economia. [...] 
Nesses termos, a relação entre empreiteiras e Estado seria apenas 
uma entre tantas manifestações dessa característica estrutural do 
Estado Brasileiro que atravessa regimes políticos e formas de 
organização do capital.  
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Exposto isso, é importante lembrar que a Constituição Federal de 1988 

determinou taxativamente que o processo eleitoral, ou melhor, seus resultados 

não poderão sofrer influência do poder econômico, ocorre que, 

contraditoriamente, desde o início da década de 1990 são autorizadas, em 

nosso país, doações por empresas privadas para campanhas eleitorais, 

limitadas a 2% do faturamento bruto anterior ao ano das eleições.  

Tal autorização legal intensificou a ingerência do setor imobiliário no 

Poder Legislativo, uma vez que as doações passam a ser ―moedas de trocas‖ 

bastante valiosas, exigindo-se dos parlamentares ―contrapartidas‖, as quais 

podem vir a perfectibilizar-se com edição de leis em benefício privado, 

aprovação de emendas, entre outras ações e, no Executivo, podem ser 

concretizadas por tráfico de influências, por meio de ―lobby‖, privilégios em 

disputas públicas para execução de obras por meio de fraudes, entre outros. 

Na mesma linha de pensamento, muito bem pontua Rolnik (2015): 

Desde a redemocratização, as grandes empreiteiras converteram-se 
nos maiores financiadores de campanhas políticas, principalmente 
para cargos do Executivo (presidente, governador, prefeito), esfera 
com maior poder de definir e controlar os contratos de obras. Em 
geral, as empresas com maior capacidade de contribuição financeira 
fazem doações para vários partidos, apostando valores maiores 
naqueles com mais chances de vitória. Para as empreiteiras, as 
doações funcionam como uma espécie de ―seguro‖ para garantir que 
serão contratadas pelo novo governo e pagas dentro dos prazos se 
tiverem contratos em andamento. Para os políticos envolvidos, trata-
se de uma ―retribuição‖ pelo apoio recebido. Por outro lado, a 
reprodução do mecanismo depende das margens de lucro obtidas 
nas obras, sobrelucro que ―paga‖ seu investimento na manutenção 
das articulações políticas. Desta forma, a dinâmica setorial da 
construção pesada é politizada, na medida em que ‗os condicionantes 
para obtenção de obras, assim como de seu lucro, são de natureza 
política, ligados à capacidade das empresas de articularem 
esquemas de influência nos aparelhos de Estado‘. (ROLNIK, 2015, p. 
346-347). 

Ressalva-se que as emendas de maior ênfase estavam com enfoque 

nas áreas de interesse da construção civil (nº368 e outras), que previam a 

proteção integral do entorno da Lagoa de Itaipu e foram recusadas, com o voto 

de minerva do Presidente da Câmara, Paulo Bagueira, do Partido 

Solidariedade. Com a recusa, houve a inclusão da emenda nº 392, que limitou 

a proteção do entorno da Lagoa de Itaipu à criação de um Parque Municipal. 

Ocorre que o referido parque não inclui uma área de 270 mil m2 da Lagoa, 

sendo consentidas edificações nesse local, para expansão do capital 

imobiliário.  Segundo consta, já existe um projeto para construção de 210 
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prédios na área em questão. A referida emenda provocou forte mobilização na 

votação com relevância dos participantes do movimento Lagoa Para Sempre, 

que transpareceu profundo descontentamento. 

Figura 5 – Painel de votação vereadores Niterói – pró Lagoa e contra a Lagoa 

 

Não menos importante, outras pautas relevantes e também com áreas 

de interesse das construtoras estavam em jogo. Movimentos de luta pela 

moradia também ficaram frustrados. Áreas significativas, como a ocupação 

Mama África, deixaram de ser demarcadas como ZEIS (Zonas de Especial 

Interesse Social), assim como outros prédios públicos vazios que não cumprem 

sua função social . 

Ocorre que na Cidade há um déficit habitacional de 40 mil95 para 

niteroienses que vivem em assentamentos precários ou informais. E essa não 

é uma problemática que se restringe a Niterói. Maricato (2015),  tecendo alguns 

elogios aos governos Lula e Dilma, no que tange ao combate à pobreza, aduz 

que, apesar de avanços, as cidades ficaram fora da agenda política nacional e 

o Ministério das Cidades, de cuja criação participou em 2003, foi entregue ao 

partido mais conservador e corrupto, que representa os interesses da 

construção, o Partido Progressista (PP), de Paulo Maluf: 

Sobre essa relação estreita entre a construção civil e o Estado, a 
Autora expõe: Penso que nesse sentido é fundamental considerar o 
fato de que o Partido dos Trabalhadores e os partidos de esquerda, 
ao consolidarem a coalizão política que sustentou o governo, 
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entregaram a questão das cidades, sobretudo, às forças da burguesia 
nacional atrasada que representam o setor imobiliário e o setor da 
construção civil; ou seja, as grandes empreiteiras de obras públicas. 
Este é um capital muito importante na história do país e está presente 
em toda América Latina e em todo o mundo. Eles assumiram o 
comando das cidades, sobretudo a partir do grande programa de 
moradia lançado na segunda metade do segundo governo Lula. 
(MARICATO, 2015, p. 104) 

Ainda, Orlando Santos Junior discorre sobre o assunto: o diagnóstico é 

de ―[...] aprofundamento do paradigma da cidade-mercado na política urbana, 

envolvendo a difusão de estratégias de empresariamento urbano, city 

marketing, e certos modelos de planejamento estratégico‖. Ou seja, a 

habitação sai da esfera pública para passar cada vez mais a ser objeto de 

mercado e os investimentos serão – e são – distribuídos conforme a correlação 

de forças e poderio econômico do contexto. Conforme Santos Junior (2016): 

A política urbana deve ser progressivamente transformada em 
relações de mercado, no qual ganha quem tem maior poder para 
impor os lucros e os custos da ação do poder público. Nessa 
concepção, a participação estaria fundada no reconhecimento dos 
agentes como clientes-consumidores, portadores de interesses 
privados, impedindo a construção de uma esfera pública que seja a 
expressão do interesse coletivo. A cidade deixa de ser tratada como 
totalidade e a noção de cidadania perde sua conexão com a ideia de 
universalidade. 

E, por fim, houve uma votação intensa e movimentada, ocorrida no final 

de 2018, que durou muitas horas, prologando-se pela madrugada. Foi intensa e 

confusa como resultado de um processo legislativo insuficiente, sob a ótica do 

princípio constitucional das funções da Cidade, de acordo com o artigo 182, 

caput, CF, e dos mandamentos do Estatuto da Cidade referentes à gestão 

democrática das Cidades e de uma efetiva participação popular, em 

conformidade com o artigo 2, II, da Lei n.10.257/2001. Sendo votado por 15 

votos a 3, com 392 emendas apresentadas e 178 aprovadas96. 

Por conseguinte, o  Executivo, representado pelo Prefeito Rodrigo Neves 

– que foi preso preventivamente no mesmo ano – comemorou o resultado e 

afirmou que o Plano era importante para Cidade e que a nova lei traz proteção 

ambiental. Todavia, vereadores de oposição salientaram o contrário, 

entendendo que o resultado da votação foi prognóstico de um processo com 

uma participação ineficiente da população com o planejamento da cidade. 
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 Por isso, aspectos fundamentais da discussão do projeto de lei, como a 

preservação da faixa marginal de proteção do topo do morro do Gragoatá, com 

base nos mapas das ZEIS, obtiveram uma resposta insatisfatória, que 

contrariaram os anseios dos movimentos, atendendo assim a necessidade 

somente da especulação imobiliária, no que tange à reserva de terras na 

Cidade. 

3.2  AS REPERCUSSÕES JURÍDICAS: JUDICIALIZAÇÃO E MOVIMENTOS 

SOCIAIS  

Após a promulgação da Constituição Federal de 1988, verificou-se um 

aumento na procura do Poder Judiciário, por parte da população, para dirimir 

diversas matérias. Isso ocorreu porque a sociedade passou a depositar no 

órgão institucional, a possibilidade de efetivação de direitos 

constitucionalmente garantidos. 

A judicialização é uma inclinação global. Ocorre que no Brasil tem 

acontecido de forma significativa, em razão de nossa estrutura jurídico-

constitucional, não sendo, consequentemente, uma preferência do judiciário. 

Esse fenômeno, entretanto, não deve ser confundido com ativismo judiciário, 

termo esse atrelado a uma conduta mais proativa do julgador, voltada à 

efetivação dos direitos fundamentais e princípios constitucionais,  de tal modo 

que as ações judiciais podem ser decididas de forma diferenciada se adotada 

uma postura de ativismo judicial ou, seu oposto, a autocontenção judicial.  

São inúmeras as causas do fenômeno no mundo, mas, no Brasil, 

podemos associar três causas da judicialização. A primeira diz respeito à 

redemocratização do país, que se deu principalmente depois da Constituição 

Federal de 1988. A segunda seria a constitucionalização ampla, uma vez que 

diversas matérias foram tratadas expressamente na Constituição. E a terceira e 

última causa seria o sistema de controle de constitucionalidade, adotado no 

Brasil 97 

De acordo com Barroso: 

A judicialização, no contexto brasileiro, é um fato, uma circunstância 
que decorre do modelo constitucional que se adotou, e não um 
exercício deliberado de vontade política. Em todos os casos referidos 
acima, o Judiciário decidiu porque era o que lhe cabia fazer, sem 
alternativa. Se uma norma constitucional permite que dela se deduza 
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uma pretensão, subjetiva ou objetiva, ao juiz cabe dela conhecer, 
decidindo a matéria. Já o ativismo judicial é uma atitude, a escolha de 
um modo específico e proativo de interpretar a Constituição, 
expandindo o seu sentido e alcance. Normalmente ele se instala em 
situações de retração do Poder Legislativo, de um certo 
descolamento entre a classe política e a sociedade civil, impedindo 
que as demandas sociais sejam atendidas de maneira efetiva. A idéia 
de ativismo judicial está associada a uma participação mais ampla e 
intensa do Judiciário na concretização dos valores e fins 
constitucionais, com maior interferência no espaço de atuação dos 
outros dois Poderes. A postura ativista se manifesta por meio de 
diferentes condutas, que incluem: (i) a aplicação direta da 
Constituição a situações não expressamente contempladas em seu 
texto e independentemente de manifestação do legislador ordinário; 
(ii) a declaração de inconstitucionalidade de atos normativos 
emanados do legislador, com base em critérios menos rígidos que os 
de patente e ostensiva violação da Constituição; (iii) a imposição de 
condutas ou de abstenções ao Poder Público, notadamente em 
matéria de políticas públicas.

98
 

O autor argumenta que o embasamento para a judicialização, isto é, o 

protagonismo do Judiciário, cujos integrantes não são eleitos 

democraticamente, na tomada de decisões de cunho político, fundamenta-se 

na Teoria Constitucional do fato contra-majoritário: 

O Estado constitucional democrático, como o nome sugere, é produto 
de duas ideias que se acoplaram, mas não se confundem. 
Constitucionalismo significa poder limitado e respeito aos direitos 
fundamentais. O Estado de direito como expressão da razão. Já 
democracia significa soberania popular, governo do povo. O poder 
fundado na vontade da maioria. Entre democracia e 
constitucionalismo, entre vontade e razão, entre direitos fundamentais 
e governo da maioria, podem surgir situações de tensão e de conflitos 
aparentes. Por essa razão, a Constituição deve desempenhar dois 
grandes papéis. Um deles é o de estabelecer as regras do jogo 
democrático, assegurando a participação política ampla, o governo da 
maioria e a alternância no poder. Mas a democracia não se resume 
ao princípio majoritário. Se houver oito católicos e dois muçulmanos 
em uma sala, não poderá o primeiro grupo deliberar jogar o segundo 
pela janela, pelo simples fato de estar em maior número. Aí está o 
segundo grande papel de uma Constituição: proteger valores e 
direitos fundamentais, mesmo que contra a vontade circunstancial de 
quem tem mais votos.

99
 

Barroso finaliza entendendo que a judicialização não prejudica a 

democracia, no momento em que se refere à atuação contra-majoritária voltada 

para a defesa e efetivação dos direitos fundamentais: 

Em suma: o Judiciário é o guardião da Constituição e deve fazê-la 
valer, em nome dos direitos fundamentais e dos valores e 
procedimentos democráticos, inclusive em face dos outros Poderes. 
Eventual atuação contramajoritária, nessas hipóteses, se dará a 
favor, e não contra a democracia. Nas demais situações, o Judiciário 
e, notadamente, o Supremo Tribunal Federal deverão acatar escolhas 
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legítimas feitas pelo legislador, ser deferentes para com o exercício 
razoável de discricionariedade técnica pelo administrador, bem como 
disseminar uma cultura de respeito aos precedentes, o que contribui 
para a integridade22, segurança jurídica, isonomia e eficiência do 
sistema. Por fim, suas decisões deverão respeitar sempre as 
fronteiras procedimentais e substantivas do Direito: racionaliade, 
motivação, correção e justiça.

100
 

A judicialização é uma tendência dos dias atuais. Questões políticas, 

sociais e morais relevantes estão sendo resolvidas pelo Poder Judiciário, ao 

invés de serem solucionadas pelo poder competente, Executivo ou Legislativo. 

Por conta de uma enorme dificuldade em estabelecer pautas sociais, como no 

caso em tela, para a questão urbana e ambiental, que solucionem a 

problemática de forma equânime, colabora-se com a crise e prejudica-se o 

protagonismo de atores sociais. 

Em Niterói, tem ocorrido, como em outras partes do país, um movimento 

amplo e crescente de judicialização de políticas públicas ambientais e 

urbanísticas, que inclui tanto a tutela individual como a coletiva. Tendo em vista 

a urgência na atualidade da tutela do meio ambiente, com a transferência do 

Poder Executivo para o Poder Judiciário da responsabilidade de garantir a 

concretização da proteção ambiental e urbana e também temas relacionados 

ao direito ambiental, que têm recebido cada vez mais atenção dos legisladores 

pátrios com muitas leis recentes. 

 A título de exemplo em nossa Cidade, testemunhamos, durante as 

negociações em relação ao projeto de lei do Plano Diretor, muitas falas no 

sentido de judicializar a questão. O Ministério Público participou de algumas 

audiências publicas e, em  reuniões com grupos articulados socialmente com 

os movimentos, sugeriu que os próprios vereadores de oposição  

judicializassem a questão, uma vez que se tratava de projeto de lei e era 

passível juridicamente  de mandado de segurança por parte da vereança para 

freá-lo. 

Ocorre que, por motivos diversos, que não a concretude da lei, 

vereadores resolvem, por vezes, judicializar ou não seus projetos de lei. Uns 

optam por judicializar pois, assim, ganham notoriedade de parcela da 

população e outros não judicializam, pois, dessa forma, é mais benéfico 
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estrategicamente, de acordo com seus interesses políticos e em consonância 

com o entendimento de seus pares políticos. 

Em reunião junto ao Ministério Público, a promotora da área ambiental 

informou-nos que, no município, tramitam mais de 600 processos ligados à 

temática ambiental e urbana. Isso deve-se a um Ministério Público militante, 

por conta de um resultado técnico da atuação de movimentos sociais, que, 

muitas vezes, procura-o, realizando representações. Foi assim com o Fórum de 

Moradia Urbana, o Lagoa Para Sempre e até a OAB, através da comissão de 

direito ambiental, representada por mim, esteve junto ao MP questionando-o 

sobre o referido projeto de lei. 

Gustavo Tepedino vem pontuar a relevante atuação do Ministério 

Público como agente privilegiado da tutela do Meio Ambiente e demais 

interesses coletivos, a quem cabe a tarefa de dar efetividade aos direitos 

sociais indisponíveis, usando de suas funções institucionais, notadamente a 

promoção de inquérito civil e a ação civil pública. Para o autor, a partir da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em razão da alteração 

do papel e objetivos do Estado, ocorreu uma transformação das funções do 

Ministério Público, que deixou de ter sua atuação centrada na atuação como 

fiscal da lei em processos, envolvendo direitos individuais indisponíveis e como 

titular da ação penal pública, passando a ter um papel promocional, ou seja, de 

promoção dos valores e direitos disponíveis situados no vértice do 

ordenamento101,  passando o MP a ser agente ativo e protagonista central, das 

transformações sociais impostas, pretendidas pela constituição. 

Assim entende o autor: 

Do Ministério Público não se exige apenas coibir ilícitos, as lesões 
perpetradas contra bens de interesse público, situando-se, ao revés, 
entre as suas funções institucionais, a promoção de medidas 
necessárias à garantia dos serviços de relevância pública e dos 
direitos assegurados na Constituição (art. 129, 1), a promoção do 
inquérito civil e da ação civil pública para a proteção de qualquer 
interesse difuso ou coletivo (art. 129, 1II). Em outras palavras, o 
Ministério Público deixa de atuar simplesmente nos momentos 
patológicos, em que ocorre lesão a interesse público, sendo 
convocado a intervir de modo permanente, promovendo o projeto 
constitucional e a efetividade dos valores consagrados pelo 
ordenamento

102
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Sobre o Ministério Público, a Constituição de 1988 previu que: 

Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à 
função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem 
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 
indisponíveis. (...) Art. 129. § 2º Ao Ministério Público é assegurada 
autonomia funcional e administrativa, podendo, observado o disposto 
no art. 169, propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de seus 
cargos e serviços auxiliares, provendo-os por concurso público de 
provas ou de provas e títulos, a política remuneratória e os planos de 
carreira; a lei disporá sobre sua organização e funcionamento. 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)  

Ainda, Bonizzato, abordando os artigos 182 e 183, com o art. 6º da 

Constituição, entende que algumas normas urbanísticas consistiriam direitos 

sociais e, portanto, direitos fundamentais e destaca que as cidades, ao 

cumprirem suas funções sociais, estariam fomentando o respeito aos direitos 

sociais previstos na Carta Maior e, assim, garantindo o bem estar dos 

citadinos103: 

Inegavelmente, os direitos elencados no artigo 6º, supra indicado, 
integram o rol de funções sociais que cada cidade deve exercer. 
Portanto, ao vincular a política de desenvolvimento urbano às funções 
sociais da cidade, nada mais fez o legislador do que vincula-la aos 
direitos sociais. A qualidade e o bem estar urbanos dependem, por 
conseguinte, da consecução dos direitos sociais previstos em nossa 
Magna Carta.

104
 

A Municipalidade, no entanto, permaneceu atuante em prol de que seus 

direitos fossem implementados junto ao plano. Para tanto, movimentos 

organizados (ou não), e até parte dos vereadores, construíram emendas no 

decorrer do processo legislativo. Foram 392 emendas apresentadas, das quais 

178 foram aprovadas. A mais polêmica foi a de nº 368, que previa a proteção 

integral do entorno da Lagoa de Itaipu, dividiu os parlamentares e foi rejeitada 

com voto de desempate do presidente Paulo Bagueira (SDD). Sobre ela, 

comentarei mais adiante, quando abordar o movimento ―Lagoa para Sempre‖. 

Muitas das emendas ao Plano, como dito, foram consentidas e 

apresentadas aos gabinetes dos vereadores, com suas demandas evitando 

que as matérias fossem judicializadas. Portanto, muitas vezes, a judicialização 

é uma via pela qual a população consegue fazer a implementação de seus 

direitos. Esses conclamados direitos são vistos como direitos sociais, assim 

sendo direitos fundamentais. O Direito à Cidade é reconhecido como um direito 
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humano dos habitantes da Cidade, o que, sem dúvida alguma, coloca o 

exercício da cidadania e a responsabilidade de seus munícipes em outro 

patamar.  

3.3 MOVIMENTOS DE RESISTÊNCIA 

Neste tópico, procurarei demonstrar quais foram os principais 

movimentos sociais/de resistência de grande relevância para a discussão do 

Projeto de Lei do PDP, no contexto da esfera legislativa nas audiências 

públicas. Intenta-se verificar quais eram as ―bandeiras‖ levantadas por esses 

movimentos  e, como foi demonstrado no item anterior, como a Câmara 

recebeu suas pautas, concretizando (ou não) as suas demandas dentro do 

projeto de lei. Em síntese, demonstra-se como esses movimentos conseguem 

ou não viabilizar o princípio da gestão democrática. 

Deseja-se responder ao seguinte questionamento: que elementos 

estruturais e conjunturais concorreram para uma participação de qualidade nos 

processos de elaboração de planos diretores dessas cidades e qual o papel 

dos atores locais nesses processos?   

3.4  HISTÓRICO AMBIENTAL DA CIDADE  

Como é sabido, Niterói tem um forte histórico na luta pela proteção 

ambiental, que foi um dos movimentos com maior destaque na discussão do 

Plano, através do Lagoa para Sempre. 

Porém, não é só a Cidade. A noção de "movimento ambientalista" tem 

sido evocada em todo o país, para designar um espaço social de circulação de 

discursos e práticas associados à "proteção ambiental", configurando uma 

nebulosa associativa, formada por um conjunto diversificado de organizações 

com diferentes graus de estruturação formal, desde ONGs e representações de 

entidades ambientalistas internacionais a seções "ambientais", de 

organizações não especificamente "ambientais", e grupos de base, com 

existência associada a conjunturas específicas.  

Esse conjunto de entidades envolvido no debate ambiental brasileiro 

esteve sempre atravessado por uma questão central: a de como engajar-se em 

campanhas que evocam a "proteção ao meio ambiente" sem desconsiderar as 

evidentes prioridades da luta contra a pobreza e a desigualdade social ou 
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mostrando-se capaz de responder aos propósitos desenvolvimentistas 

correntes, que almejam a rentabilização de capitais, em nome da geração de 

emprego e renda. Em outros termos, como conquistar legitimidade para as 

questões ambientais, quando, com frequência, a preocupação com o ambiente 

é apresentada como um obstáculo ao enfrentamento do desemprego e à 

superação da pobreza? Como dar um tratamento lógico e socialmente 

aceitável às implicações ambientais das lutas contra a desigualdade social e 

pelo desenvolvimento econômico105. 

Ainda, Henri Ascerald106 expressa que, em seu sentido mais estrito, as 

associações ambientalistas atravessaram uma primeira fase sem estruturação 

jurídica, criadas com objetivos específicos que constituíram o eixo de suas 

atividades, veiculando, igualmente, denúncias variadas em proveniência de 

grupos informais de moradores e vítimas de impactos ambientais de 

empreendimentos industriais ou agroindustriais (VIOLA, 1987). Os alvos mais 

comuns das lutas dessas associações eram problemas que afetam a vida de 

comunidades localizadas seja nas cidades – onde o processo de urbanização 

provoca conflitos locacionais associados a efeitos de aglomeração, construção 

de infraestruturas e plantas industriais –, seja em áreas rurais, onde a 

expansão das atividades capitalistas e a implantação de grandes projetos de 

investimento desestabilizam as formas de existências de comunidades 

tradicionais.  

A chegada ao país de representações de entidades ambientalistas 

internacionais foi configurando também um campo mais restrito de campanhas 

amplas, vinculadas ao debate internacional sobre biodiversidade e mudanças 

climáticas. Um certo número de entidades constituiu-se, igualmente, na 

perspectiva de influenciar diretamente políticas governamentais e o debate 

legislativo. 

 Niterói não deixa para trás com sua longa trajetória de movimentos 

ambientalistas. Começo, aqui, narrando os acontecimentos dos anos 1980, 

quando foi fundado o MORE, movimento cuja maioria dos militantes  era de 

estudantes universitários, que pertenciam à classe média e alta e entraram no 

                                                 
105

 Henri Acselrad. Ambientalização das lutas sociais - o caso do movimento por justiça 
ambiental. 
106

 Idem, ibid. 



105 
 

 
 

movimento dominados pelo saber técnico, atuando nos principais fóruns 

institucionalizados de debates político-legais de Niterói. 

De acordo com Cainã, o início foi marcado  

[...] por velejadores que treinavam na região da Baia da Guanabara e 
iniciaram alguns protestos contra a poluição do local. O MORE contou 
com 5000 afiliados e obteve avanços como a incorporação dos 
problemas ecológicos nas pautas dos jornais regionais e influenciou 
na formulação da Lei Orgânica e na Lei de Uso do Solo do município 
de Niterói. Entretanto, o crescimento da entidade levou a uma divisão 
interna e a saída dos fundadores durante a campanha que resultou 
na criação do Parque Estadual da Serra da Tiririca. Dessa forma, o 
movimento ambientalista da cidade de Niterói construiu, em meio às 
estruturas de oportunidades políticas, dimensões estratégicas e 
simbólicas para legitimação de um sistema de valores sócio-
político.
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O MORE teve sua atividade destinada aos mais importantes meios 

institucionais e pautas públicas da Cidade. O movimento veio a tornar-se, 

sobretudo, entre os anos de 1987 e 1989, um dos mais influentes movimentos 

ambientalistas do estado do Rio de Janeiro. Chegou a ter um programa na 

Rádio Fluminense FM (chamado ― Verde que te quero ver‖) e alguns de seus 

representantes integraram o programa ―Baleia Verde‖ da TVE (TV Educativa), 

que gerou projeção a nível nacional108. Tiveram participação nos principais 

debates políticos de âmbito municipal da época, atuando na disputa pela 

aprovação da Lei de Uso e Ocupação do solo de Niterói, da Lei Orgânica 

Municipal e do Plano Diretor (1992), além de desempenho decisivo na 

campanha que resultou a criação do Parque Estadual da Serra da Tiririca. 

Segundo Alba109, o histórico da criação do Parque Estadual da Serra da 

Tiririca está intrinsecamente relacionado ao histórico de atuação do movimento 

ambientalista em Niterói. A década de 1980 foi emblemática na questão do 

crescimento de uma consciência ambiental impulsionada pela crítica ao modelo 

de desenvolvimento e de política de ocupação do município, principalmente 

para área de expansão da cidade, denominada Região Oceânica, em face do 

descaso por parte do poder público para com as questões ambientais.  Esse 
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período foi marcado pela acelerada ocupação, por parte do investimento 

imobiliário, da região oceânica de Niterói. A falta de planejamento urbano no 

desenvolvimento do município, o grande interesse do setor imobiliário que, 

desde a década e 1940, vinha fracionando terras em busca de uma 

maximização do mercado, aliados à inauguração da ponte Rio-Niterói, que 

atraiu maior interesse imobiliário para a região, detonou um processo de 

empobrecimento ambiental, pautado na degradação, trazendo como 

contrapartida, porém, a organização da sociedade civil. 

Os movimentos ambientais normalmente influenciam políticas públicas e 

ações bem-sucedidas. Buscando o objetivo de fazer com que os tomadores de 

decisão formulem, modifiquem, mantenham, aprovem ou implementem 

políticas adequadas. São importantes, no sentido de apontar contribuições para 

as políticas públicas na esfera ambiental, habitacional etc., buscando atuar em 

sistemas políticos, a fim de produzir decisões que impactam diretamente na 

vida das pessoas. 

O Brasil assistiu, a partir dos anos 1980, uma série de aprovações de 

diversas legislações ambientais que buscavam, de certa forma, a proteção e o 

uso racional dos recursos naturais e para a regulação de atividades que gerem 

impacto ao ambiente e com um histórico de recusa ao domínio estatal de 

politica pública que impactam a sociedade como um todo. 

 

Os movimentos sociais que tiveram maior representatividade nas 

discussões do Plano Diretor foram os movimentos: (i) Lagoa para Sempre, que 

é movimento apartidário para proteger a Lagoa de Itaipu e tornar o seu entorno 

área pertencente ao Parque Estadual da Serra da Tiririca e (ii) o Fórum de luta 

pela moradia, que representa diversos locais desprovidos de moradia digna na 

cidade. Cita-se, dentre esses locais, a  área do Sapê, a Fazendinha, a Chácara 

do Arroz, que são, em sua maioria, representadas pelo Núcleo de Estudos e 

Projetos Habitacionais e Urbanos – NEPHU. Esse projeto é coordenado pela 

Professora Regina Benistain e está envolvido na luta pelo direito à moradia e à 

cidade, empreendida por grupos sociais de menor renda na Cidade de Niterói e 

municípios do entorno metropolitano, onde está inserida a Universidade. 

 O movimento Lagoa para Sempre (LPS) é uma coalização de 

organizações da sociedade civil, pescadores artesanais, ambientalistas, 
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moradores, líderes comunitários e religiosos, artistas, esportistas, cientistas e 

empresários que atuam na defesa do patrimônio natural, histórico-cultural, 

social e cênico da Região Oceânica de Niterói, situada na Região Metropolitana 

do Rio de Janeiro. Criado em 2017, a luta prioritária do LPS, nesse momento, é 

assegurar a integridade territorial do Parque Estadual da Serra da Tiririca – 

PESET.  

Na pauta, como objetivo central, está a preservação da Faixa Marginal 

de Proteção (FMP), situada entre a Av. Prof. Florestan Fernandes, o espelho 

d'água, o Canal do Camboatá e o mar de Camboinhas, de modo a evitar que 

empreendimentos imobiliários ocupem aquele território, o que provocaria 

efeitos devastadores sobre a fauna e a flora da região, colocando em risco real 

de desaparecimento a Lagoa de Itaipu.  

Ora, é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios proteger o meio ambiente e combater todas as formas de 

poluição, conforme dispõe a Constituição Federal. A Carta Magna também 

preceitua, com o endosso da Constituição fluminense, que é dever do Poder 

Público e da coletividade a defesa e a preservação do meio ambiente, inclusive 

por meio da definição de espaços territoriais que devem ser preservados. 

A problemática deriva da situação do PESET encontrar-se ameaçado de 

perder terras e habitats valiosos, devido à ação de grandes construtoras, que 

contam com apoio da direção da Secretaria de Urbanismo da Prefeitura de 

Niterói e são favorecidas pela atitude dúbia do Prefeito Rodrigo Neves, cuja 

tomada de decisão, a favor do parque, arrasta-se desde outubro de 2016. Tem 

como aliados institucionais o Ministério Público Federal, a Secretaria Municipal 

de Meio Ambiente, o Comitê da Bacia das Lagoas de Piratininga e Itaipu (CLIP) 

e os funcionários do Parque Estadual da Serra da Tiririca. 
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Figura 6 – Mais protestos na audiência pública  

 

O Núcleo de Estudos e Projetos Habitacionais da UFF (NEPHU), por sua 

vez, publicou um estudo no qual estimava em 40 mil o número de niteroienses 

que vivem em assentamentos precários ou informais. 

Salienta Raquel Rolnik (2006, p.272): 

Os assentamentos informais, com seus equipamentos urbanos 
precários, têm sido para a população de baixa renda única 
possibilidade de ter acesso a moradia, de modo que os 
assentamentos irregulares estão presentes na maior parte das 
cidades do país, constituindo uma marca das metrópoles 
brasileiras

110
. 

O Conflito socioambiental concilia-se com a temática do planejamento 

urbano na distribuição de equipamentos e de serviços e a efetivação de direitos 

sociais. 

Nesse sentido, Ascerald (2009, p.9) conceitua Injustiça Ambiental:  
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Para designar esse fenômeno de imposição desproporcional dos 
riscos ambientais às populações menos dotadas de recursos 
financeiros, políticos e informacionais, tem sido consagrado o termo 
Injustiça Ambiental. Como contraponto, cunhou-se a noção de Justiça 
Ambiental para denominar um quadro de vida futuro no qual esta 
dimensão ambiental da injustiça social venha a ser superada

111
. 

Portanto, ambos os movimentos não tiveram suas pautas incluídas no 

Plano Diretor aprovado. Como resultado permanece uma Cidade com projetos 

habitacionais precários e ambientalmente em risco. 
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CONCLUSÃO 

No projeto de lei do Plano Diretor Participativo  se cumpriu o princípio da 

gestão democrática ? As audiências públicas ocorridas na Câmara do 

Município é um instrumento que cumpre seu propósito ou apenas uma 

audiência performativa ? Essas são as questões centrais  que permeou esta 

pesquisa e que, de uma maneira geral, a partir desta investigação, foram 

levantadas algumas possíveis respostas. 

Com o advento da Constituição federal de 1988 e o Estatuto da Cidade 

ficou estabelecida uma nova ordem constitucional. Teve destaque no novo 

texto constitucional o Plano Diretor e nos dispositivos do estatuto da Cidade 

aquele que vem a ser um instrumento inovador de gestão democrática: as 

audiências públicas do PDP sendo a mesma ponto chave dessa dissertação 

que se dividiu em três capítulos. 

 O primeiro capítulo de ordem teórica e histórica com a divisão feita por 

Villaça dos três períodos da história do Planejamento Urbano no país junto com 

discursos que originaram os planos diretores atuais. Aborda ainda aspectos da 

Constituição federal e do Movimento da Nacional da Reforma Urbana no país 

que foi crucial para inserção do Capítulo de Política Urbana na Constituição 

vigente. Abrindo então um cenário revolucionário para o desenvolvimento 

urbano , sob o ponto de vista habitacional, ambiental e de interesse social. 

Apresenta ainda breves linhas sobre Direitos Difusos a cidades sustentáveis e 

as aspectos regulamentares do Estatuto das Cidades. Perpassa pelo histórico 

do Plano Diretor de Niterói que estava há muito defasado e há mobilização de 

setores da Cidade que solicitaram sua revisão. Relata ainda atuação do MP 

frente a esse ponto. 

O capítulo dois, discorre sobre as audiências publicas ocorridas no 

Plano Legislativo na Câmara Municipal de Niterói analisando o processo 

participativo analisando o processo participativo desse instrumento e buscando 

compreender se houve interferência no texto final do projeto de lei e também 

aprofundando a identificação no ordenamento jurídico brasileiro de normas 

disciplinadoras das audiências publicas obtendo entendimento jurídico e social 

de sua função. Procurou ainda compreender os aspectos metodológicos da 

participação. Relato ainda a minha participação de forma atuante enquanto 
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delegada da comissão de direito ambiental da OAB e acadêmica. Perpasso por 

normas jurídicas e exponho sobre a procedimentalização como recurso a 

contribuir nas audiências públicas.  E abordo as conferências da cidade 

ocorridas em Niterói.  Utiliza-se o Guia do Plano Diretor Participativo elaborado 

pelo Ministério das Cidades para compreender o passo a passo do PDP. Ainda 

trás entendimentos dos tribunais Brasileiros em relação a falta de 

asseguramento de efetiva participação no processo legislativo de PDP. 

No capítulo três realizou-se a explanação sobre o projeto de lei até a sua 

votação.  Abordando a questão da emblemática votação do PDP , 

repercussões da tentativa de construção democrática do projeto de lei, 

processo jurídico impetrado por parlamentar, fenômeno da judicialização no 

contexto brasileiro. Ressaltei ainda os movimentos de resistência sendo os 

principais o Lagoa Para Sempre e o Núcleo de Estudos Habitacionais e 

Urbanos/UFF demonstrando as ―bandeiras‖ levantadas e como sendo de 

representatividade fundamental na construção do PDP . Também fizemos um 

breve apanhado do histórico ambiental da Cidade que é extenso e com muito 

destaque na discussão do Plano. 

Conclui-se então que o modelo de planejamento atual respaldado na lei 

possibilita a contribuição da sociedade no projeto de Cidade a ser construído 

por todos para promoção do bem estar dos cidadãos e do equilíbrio ambiental 

porém na prática isso não acontece. 

Ocorre que o direito à cidade não é limitado ao usufruto de garantias e 

bens públicos mas se expande a um significado mais amplo , que implica o 

direito de participação efetiva da população na criação do propósito de Cidade, 

que deve ser executado com a administração publica, os técnicos e a 

sociedade esse direito deveria facilitar na desconstrução de uma sociedade 

intrinsicamente desigual. 

Entendemos ser importante tratar da natureza jurídica das audiências 

publicas em PDP para melhor compreender o alcance e possibilidades genuína 

da participação nesse instrumento das audiências ocorridas em Niterói. E 

vislumbramos uma doutrina que entende que os assuntos veiculados e 

solicitados, inclusive através de emendas, nas audiências públicas podem não 

ter nenhum valor para o projeto de lei. 
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Trazendo a primeira corrente que entende que o administrador publico 

deverá utilizar do resultado para compor o projeto de lei final sendo assim 

vinculativa e a segunda corrente  que entende que a audiência publica é 

realizada para esclarecimentos de duvidas e informativa a população acerca 

das decisões a serem tomadas pelo administrador. 

Adotamos o entendimento da primeira corrente que entende que o 

administrador público deve compor o projeto final da lei com aquilo que foi 

avençado nas audiências públicas de PDP. Sendo isso o que vimos ocorrer 

nessa pesquisa é que a despeito da intensa participação dos movimentos 

sociais organizados que tinham como pauta principal questões de habitação e 

ambiental não tiveram grande parte de suas pretensões incluídas na versão 

final do projeto. 

Portanto enquanto participante atuante das 12 audiências públicas 

ocorridas na Casa Legislativa compreendo que as audiências tiveram um 

caráter performativo sobretudo. Com características positivas que foi a 

organização dos movimentos sociais 

 É que estamos na realidade diante de 02 projetos de Cidade . O 

primeiro possível através da nossa Carta Magna de 1988 e consolidada pelo 

Estatuto Cidade onde o Plano Diretor é compreendido como principal 

instrumento de planejamento urbano do município, e outra que, se restringe a 

propostas voltadas a atender somente uma parcela da Cidade rica, 

favorecendo o capital imobiliário. 

Para tanto, entendemos que  as audiências publicas são instancias de 

participação que na maior parte das vezes nos apresentam uma 

desconsideração da cidade real apresentada por um corpo técnico que é 

influenciado pelos ditames do mercado e está voltado para atrair novos 

investimentos e com lideranças comunitárias cooptadas. Havendo forte 

interesse da municipalidade em alguns setores da economia e excluindo aquilo 

que se refere a dimensão social. No que se prova, através de todas as batalhas 

impostas nas emendas de PDP para que fosse implantado a demarcação de 

áreas de especial interesse social, mapeamente para as áreas de interesse de 

moradia popular, proteção ambiental da Lagoa e nos levando a crer entender 

essa participação como uma mera instâncias, que não se consubsta 

veridicamente  em uma esfera pública independente, mas sim como instituto 
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capaz de legitimar decisões do governo local  com aparências  de ―participação 

popular‖ legitima.  

Trouxemos ainda os entendimentos dos tribunais superiores que tiveram 

o PDP judicializado por conta de irregularidades das autoridades municipais 

nos termos do artigo 40 §4 Estatuto da Cidade que se fundamentavam no 

descumprimento das normas legais que obrigam a participação dos cidadãos 

do PDP violando princípios e excluindo áreas de proteção ambiental sem 

consulta publica sendo acesso ao meio ambiente sadio e ao crescimento 

sustentável, para essa e para as futuras gerações, direito fundamental, de 

maneira que sobre ele incide o princípio da proibição do retrocesso ambiental. 

Por fim para buscar suporte teórico necessário em busca de 

compreender esses questionamentos e questões que se sucederam utilizamos 

Rolnik, Maricato, Harvey, Santos Junior, Diogo de Figueiredo dentre outros. 

Assim, numa conjuntura relacionada com um plano diretor que enquanto 

instrumento principal de política ambiental municipal é gerenciado por 

dirigentes que coligam-se a um planejamento urbano baseado num modelo de 

cidade negócio, a sociedade civil e seus movimentos são assistidos pela 

Universidades e o  Ministério Público com o proposito de promover o bem estar 

social afinado com o principio da dignidade da pessoa humana e tudo aquilo 

inerente a esse princípio. 

Por fim, é importante reforçar que não é pretensão deste trabalho exaurir 

o tema, muito menos de todas as possibilidades de sua abordagem, entende-

se que ―o produto de uma pesquisa deve ser encarado de forma provisória e 

aproximativa‖(MINAYO, 2001). Por isso, encara-se esta pesquisa como uma 

das possíveis versões da realidade estudada. 
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