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AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI MUNICIPAL, QUE ALTERA LEGISLAÇÃO 

SOBRE ZONEAMENTO, USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO DO MUNICÍPIO DE PINHAIS - 

EDIÇÃO E PROMULGAÇÃO PELA CÂMARA MUNICIPAL, SEM INICIATIVA DO EXECUTIVO 

MUNICIPAL - INVASÃO DA COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL - 

CONFRONTO COM DISPOSITIVOS DA CARTA ESTADUAL - INCONSTITUCIONALIDADE 

MANIFESTA - PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.  

Lei Municipal abordando matéria que diz respeito a iniciativa exclusiva do Poder Executivo 

Municipal, editada e promulgada pelo Poder Legislativo Municipal, confronta com dispositivos 

da Carta Estadual (arts. 4º, 7º, 150, 151 e 152), interferindo na essência da atividade 

administrativa do Poder Executivo, motivo pelo qual impõe-se a declaração de 

inconstitucionalidade da mesma. 

 

 

 

 

VISTOS, examinados e discutidos estes autos de ação direta de inconstitucionalidade nº 

157.892-3, do foro regional de PINHAIS, da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, 

em que é autor PREFEITO MUNICIPAL DE PINHAIS e interessada CÂMARA MUNICIPAL DE 

PINHAIS.  

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PINHAIS, propôs ação direta de inconstitucionalidade da Lei nº 

547, de 21.11.02, argumentando que essa lei, que alterou o artigo 5º, caput e a inserção do 

artigo 5ºA, da Lei nº 500/01, de 20.12.01, que dispõe sobre o Zoneamento, o Uso e a 

Ocupação do solo Urbano do Município de Pinhais, está maculada de inconstitucionalidade, 

porquê: a) não houve a participação do Conselho Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente; 

b) não se observou o prazo previsto para avaliação da Lei; c) é de competência do executivo 

municipal dispor sobre a matéria e d) cada município tem legislação própria, caso que não 

poderia a lei impugnada remeter a aplicação da cognominada lei de zoneamento a outra, no 

caso do município de Piraquara, até então vigente, quando do desmembramento. 

 

O pedido está fundamentado na conformidade com o disposto nos artigos 30, incisos I e VII, 

e 182, da Constituição Federal, e artigos 4º, 7º e 150, da Constituição Estadual. 

 

A liminar buscada pelo autor foi deferida por decisão sem dissonância deste colegiado 

(Acórdão de fls. 93/104). 

 

Regularmente intimada para prestar informações, a Câmara Municipal de Pinhais deixou fluir 

in albis o prazo para esse fim. 

 

Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça (fls. 126/136), pela declaração de 

inconstitucionalidade da Lei versada nos autos. 

 

 

 



o relatório. 

 

 

A Lei nº 547, de 21 de novembro de 2002, impugnada pelo PREFEITO MUNICIPAL DE 

PINHAIS, tem a seguinte redação (pág. 19):  

 

Art. 1º O art. 5º, da Lei nº 500/2001, de 20 de dezembro de 2001, que 'Dispõe sobre o 

zoneamento, o Uso e a Ocupação do Solo Urbano do Município de Pinhais', passa a vigorar 

com a seguinte redação.  

 

'Art. 5º. Para as edificações existentes na data da vigência desta Lei, prevalecem os 

parâmetros de uso estabelecidos na legislação anteriormente vigente, tanto para os casos já 

licenciados, quanto para a renovação do respectivo alvará e para os novos licenciamentos.  

 

§ 1º. Especificamente quanto às áreas de estacionamento de veículos, nas edificações de 

que trata o caput deste artigo, decorrentes de uso para o qual esta lei prevê a exigência, sua 

implementação poderá ser exigida desde que o imóvel em que se localiza a atividade 

licenciada ou por licenciar as comporte, fisicamente.  

 

§ 2º . Entende-se, para os efeitos do parágrafo anterior, comportar fisicamente o imóvel as 

áreas de estacionamento, na existência de espaços livres, em nível do solo, suficientes para 

a implantação do estacionamento, sem necessidade de demolições ou remanejamento das 

construções existentes.  

 

Art. 2º. A Lei n.º 500/2001, de 20 de Dezembro de 2001, passa a vigorar acrescido do 

seguinte artigo.  

 

Art. 5º - A A concessão de alvará para construir, reformar ou ampliar obra residencial, 

comercial de prestação de serviços ou industrial, somente poderá ocorrer com a observância 

das normas desta Lei, sem prejuízo do disposto no artigo anterior:  

 

Parágrafo único: As Obras de acréscimo ou reconstrução de edificações de uso industrial, 

comercial ou de serviços situadas na Zona de Urbanização Restrita (ZUR), de acordo com 

esta Lei, estarão condicionadas à aprovação do Conselho Municipal de Urbanismo e Meio 

Ambiente, após a análise de estudo de viabilidade elaborado pelo interessado, com 

especificação dos parâmetros econômicos e hidrológicos que justifiquem as obras, podendo o 

Conselho exigir outros estudos quando entender necessário. (fl. 70)  

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Câmara Municipal de Pinhais, em 21 de novembro de 2002. 

Luiz Goulart Alves 

Presidente. 

 

 

Vale ressaltar, que a disposição legal impugnada que alterou dispositivos da Lei nº 500/2001 

do Município de Pinhais, modificando o artigo 5º e acrescentando o artigo 5º-A, para alterar 

a forma de concessão de alvará para construir, reformar ou ampliar obra residencial, 

comercial, de prestação de serviços ou industrial, padece de vício formal de 

inconstitucionalidade, ao violar disposições contidas no texto da Constituição Estadual, bem 

como da Constituição Federal.  

 

Note-se, que a ação de inconstitucionalidade objetiva, primordialmente, assegurar a 

prevalência da Constituição, fazendo cessar, de plano, toda lei ou ato normativo que a 

contrarie, não permitindo assim, que estes continuem a produzir efeitos, com eventuais 

conseqüências graves.  



 

 

Na espécie dos autos, ao cotejarmos o texto legal questionado com as normas 

constitucionais, verificamos que estas foram transgredidas, visto que, de forma flagrante, o 

legislador municipal, ao dispor sobre reforma da Lei de Zoneamento de Uso do Solo do 

Município de Pinhais, não levou em conta os mandamentos constitucionais (Estadual e 

Federal), invadindo, em conseqüência, a esfera privativa do Chefe do Executivo, afrontando, 

assim, os princípios da harmonia e independência que deve reinar entre os poderes 

constituídos, conforme enunciado no artigo 7º, da Carta Estadual. 

 

 

A Constituição Estadual, a respeito da matéria, contém as seguintes normas:  

 

 

Art. 4º. A organização político-administrativa do Estado compreende os Municípios, regidos 

por lei orgânicas próprias, observados os princípios da Constituição Federal e desta.  

Art. 7º. São Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o 

Executivo e o Judiciário.  

 

Art. 150. A política de desenvolvimento urbano será executada pelo Poder Público municipal, 

conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tendo por objetivo ordenar o desenvolvimento das 

funções da cidade e garantir o bem-estar dos seus habitantes. 

 

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

 

I - a urbanização e a regularização de loteamento de áreas urbanas;  

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

... 

Art. 152. O plano diretor, instrumento básico da política de desenvolvimento econômico e 

social e de expansão urbana, aprovado pela Câmara Municipal, é obrigatório para as cidades 

com mais de vinte mil habitantes, expressando as exigências de ordenação da cidade e 

explicitando os critérios para que se cumpra a função social da propriedade urbana.  

 

§ 1º O plano diretor disporá sobre:  

 

I - normas relativas ao desenvolvimento urbano.  

 

II - políticas de orientação da formulação de planos setoriais;  

III - critérios de parcelamento, uso e ocupação do solo e zoneamento, prevendo áreas 

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

lazer.  

 

A lei ora impugnada, como já visto, altera a Lei Municipal 500/2001, que dispõe sobre o 

zoneamento urbano, o uso e a ocupação do solo urbano do município de Pinhais.  

 

 

Na conformidade com ensinamento de HELY LOPES MEIRELLES, O zoneamento urbano 

consiste na repartição da cidade e das áreas urbanizáveis segundo a sua precípua destinação 

de uso e ocupação do solo. (...) 

Nessa repartição de uso e ocupação do solo, o zoneamento urbano estabelece normalmente 

as áreas residenciais, comerciais e industriais; delimita os locais de utilização específica, tais 

como feiras, mercados, estacionamentos de veículos e outras ocupações e usos admissíveis; 

ordena a circulação, o trânsito e o tráfego no perímetro urbano; disciplina as atividades 

coletivas ou individuais que de qualquer modo afetem a vida da cidade. (Direito Municipal 

Brasileiro, Malheiros Editores, 6ª ed., pág. 406). 



 

E ainda: 

 

Essa atividade deve fazer parte do plano urbanístico do município por intermédio do 

denominado plano diretor o qual, outra vez atentos à lição do pranteado jurista, é definido 

como "... o complexo de normas legais e diretrizes técnicas para o desenvolvimento global e 

constante do Município, sob os aspectos físico, social, econômico e administrativo, desejado 

pela comunidade local. (obra citada, pág. 393).  

 

 

JOSÉ AFONSO DA SILVA, em sua obra Direito Urbanístico Municipal, Malheiros Editores, 3ª 

ed. Pág. 131, de igual modo, assevera: Em suma, o processo de planejamento permanente 

do Município se realiza pela elaboração, manutenção atualizada e execução de (...) III - o 

plano diretor, como instrumento básico da política de desenvolvimento urbano, e os demais 

planos urbanísticos (particulares, parciais, especiais ou setoriais) exigidos pela realidade 

local;  

 

E, na seqüência, de forma esclarecedora, nos seguintes termos:  

 

7. Conteúdo do PD  

 

 

12. O aspecto físico refere-se à ordenação do solo municipal. É sem dúvida, o aspecto 

fundamental do plano diretor, dado que é nele que se manifesta o fundamental da 

competência dos Municípios no sistema constitucional brasileiro. É aí, também, que se realiza 

a função urbanística dos Municípios. O planejamento territorial, em que se traduz o 

planejamento urbanístico municipal, visa transformar a organização do solo no sentido da 

melhoria da qualidade de vida da população local.  

 

O conteúdo dos planos, neste particular como nos outros, depende evidentemente, da 

realidade a ser transformada e dos objetivos que a colimada transformação exige. (...) Em 

relação a isso, o plano deverá resolver dois problemas: (a) o problema de localizações, 

referente aos equipamentos públicos; (b) o problema das divisões em zonas, referente aos 

edifícios privados. 

 

 

E, complementa:  

 

 

Para resolver tais problemas, o plano há de conter disposições 'sobre os três sistemas gerais 

vias, zoneamento, espaços verdes' Conterá, enfim, normas diretrizes sobre: o sistema viário 

do Município (da zona urbana, urbanizável e de expansão urbana e da zona rural), que 

envolve, portanto, o armamento, a previsão de estradas municipais e o loteamento (o 

parcelamento do solo); o sistema de zoneamento, que abrange o estabelecimento de zona 

de uso do solo e os modelos de assentamento urbano (regras sobre ocupação do solo 

urbano), inclusive de renovação urbana; o sistema de recreação e revitalização, com 

estabelecimento de áreas verdes, desportivas, assim como áreas de preservação e 

revitalização de setores históricos, paisagísticos e ambientais.  

 

 

E, relativamente ao plano diretor, no que tange à competência, posiciona-se HELY LOPES 

MEIRELLES caber ao alcaide a iniciativa, porém, com o reconhecimento de que, dificilmente, 

a Câmara estará apta a tal mister, face aos embaraços de ordem administrativa e 

operacional, razão pela qual entendemos não ser conclusiva a posição, mas vinculado à 

casuística.  



 

 

É pois, o ensinamento:  

 

 

Já que o Município tem competência para elaborar e implantar o seu plano diretor, esse 

plano deve ser aprovado por lei e implantado através de decretos e outras medidas 

executivas.  

 

A iniciativa desse projeto de lei, embora não esteja expressamente reservada ao Executivo, 

só poderá ser tomada pelo prefeito. A complexidade técnica da elaboração de um plano 

diretor, na abrangência dos seus múltiplos aspectos urbanísticos, principalmente de uso e 

ocupação do solo urbano, exige profissional habilitado para concebê-lo(engenheiro, arquiteto 

ou urbanista) e equipes especializadas em pesquisa e na feitura dos diversos elementos que 

vão compor o projeto de lei (texto, mapas, plantas, etc.). Nessas condições, a Câmara de 

Vereadores dificilmente estará habilitada a elaborar um projeto completo do plano direto do 

Município, mas poderá, com sensibilidade política de seus membros aprimorar, através de 

ementas, o projeto recebido do Executivo. (obra citada, pág. 508). 

 

 

Segue-lhe os passos DIÓGENES GASPARINI, desta feita de modo expresso, logo na 

seqüência, verbis:  

 

 

A iniciativa do projeto de Lei do Plano Diretor, mesmo sem nenhuma ressalva expressa, é do 

prefeito, municipal, por força do conteúdo técnico de suas regras e em razão dos múltiplos 

aspectos que enfoca, conforme ensina bem, Hely Lopes Meireles (...). (obra citada, pág. 

199). 

 

Dessa forma, evidencia-se que a Lei nº 547/2002, que alterou dispositivos da Lei nº 

500/2001, que dispõe sobre o Zoneamento, o Uso e a Ocupação do Solo Urbano do Município 

de Pinhais, por ter sido editada e promulgada pela Câmara Municipal de Pinhais, sem 

iniciativa do Poder Executivo Municipal, viola dispositivos constantes da Constituição Estadual 

(artigos 7º; 150; 151 e 152). 

 

Por outro vértice, a edição e a promulgação da Lei nº 547/2002, na forma em que se deu, 

afrontou também artigos da Lei Municipal nº 505, de 26 de dezembro de 2001, do Município 

de Pinhais, que Institui o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, Estabelece Objetivos, 

Instrumentos e Diretrizes para as Ações de Planejamento no Município de Pinhais, e que são: 

 

Art. 46. A participação da sociedade na gestão urbana se dará por meio: 

VII - do Conselho Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente; 

Art. 48. São atribuições dos Conselhos Municipais:  

I - Intervir em todas as etapas do processo de planejamento;  

Art. 66. O Conselho Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente deverá participar do processo 

de elaboração e ou revisão do Plano Diretor. 

 

Nessa esteira de entendimento é a lição do municipalista NELSON NERY COSTA:  

 

14.2 Plano Diretor do Município  

(...)  

O plano diretor dever ser aprovado através de Lei Municipal, com a participação do Poder 

Executivo e Legislativo em seu processo de apresentação, discussão, aprovação, sanção e 

publicação. A iniciativa deve ser, preferencialmente, do Prefeito, por ter condições de 

apresentar soluções técnicas para os diversos problemas de planejamento urbano e de 



elaboração do plano diretor das cidades. Os vereadores não obstante, também podem ter 

iniciativa para apresentar projeto de lei, instituindo plano diretor, desde que tenham a 

sanção do Prefeito ou, havendo veto, ser este derrubado por maioria absoluta dos membros 

da Casa Legislativa. (Curso de Direito Municipal Brasileiro, Forense, 2ª ed. Pág. 237).  

 

Note-se, que a ação de inconstitucionalidade objetiva, primordialmente, assegurar a 

prevalência da Constituição, fazendo cessar, de plano, toda a lei ou ato normativo que a 

contrarie, não permitindo assim, que estes continuem a produzir efeitos, com eventuais 

conseqüências graves.  

Na espécie dos autos, ao cotejarmos o texto legal questionado com as normas 

constitucionais, verificamos que estas foram transgredidas, visto que, de forma flagrante, o 

legislador municipal, ao dispor sobre base de cálculo para concessão de cestas básicas, não 

levou em conta os mandamentos constitucionais (Estadual e Federal), invadindo, em 

conseqüência, a esfera privativa do Chefe do Executivo.  

 

 

Constata-se assim, que a Lei Municipal nº 547/2002, de iniciativa do Legislativo e 

promulgada pela Câmara, ao alterar dispositivos constantes da Lei nº 500/2001, que Dispõe 

sobre o Zoneamento, o Uso e a Ocupação do Solo Urbano do Município de Pinhais, 

extrapolou os limites delimitados pela Constituição Federal e pela Constituição Estadual, 

invadindo esfera de competência do Executivo Municipal.  

Assim, acabou por veicular matéria própria das leis referentes à administração pública, cuja 

iniciativa é reservada com exclusividade ao Chefe do Poder Executivo.  

 

 

 

Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:  

 

 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. LEI ORGÂNICA DO 

MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PREFEITO. EMENDA SUBSTITUTIVA 

APRESENTADA E APROVADA PELA CÂMARA MUNICIPAL. INVASÃO DE PODERES. AUMENTO 

DE DESPESA. REDUÇÃO DE RECEITA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.  

Se a lei é de iniciativa privativa do executivo, não pode o legislativo, através de emenda, 

invadir esta atribuição elevando despesas e reduzindo a arrecadação, com interferência no 

orçamento, suas diretrizes e no plano plurianual, violando dispositivos da constituição 

estadual (arts. 66, I e II, 68, I e 133) e da Lei Orgânica do Município (arts. 43, I,II e III e 

48). Inconstitucionalidade procedente  

(Ac. nº 2446, unânime, do Órgão Especial, j. em 16-02-96, Rel. Des. Martins Ricci).  

 

 

 

 

 

ADIN. LEI ORÇAMENTÁRIA. SUBSTITUTIVO EM DESACORDO COM O PLANO PLURIANUAL LEI 

MUNICIPAL, INICIATIVA DO PREFEITO. EMENDA SUBSTITUTIVA APRESENTADA E APROVADA 

PELA CÂMARA MUNICIPAL. INVASÃO DE PODERES. AUMENTO DE DESPESA. REDUÇÃO DE 

RECEITA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.  

Da exclusiva iniciativa do Executivo, lei orçamentária resultante de emenda do Legislativo, 

que altera a base de cálculo do limite estabelecido para a concessão de cestas básicas 

mensais aos servidores beneficiados, tendo em vista que não possui competência de 

iniciativa de regulamentação acerca da matéria do funcionalismo da administração, sendo, 

portanto, esta competência, de iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo Municipal. 

(Adin nº 156.705-1, de Sarandi, TJPR, Órgão Especial, rel. Des. José Wanderlei Resende, j. 



19.12.2004). 

 

 

ADIN LEI MUNICIPAL DETERMINANDO APROVAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL SOBRE 

CONSÓRCIOS, CONTRATOS E CONVÊNIOS ENVOLVENDO INTERESSES MUNICIPAIS 

AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA INDEPENDÊNCIA E HARMONIA DOS 

PODERES DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO XVII DO ART. 33 DA LEI 

ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE QUITANDINHA AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE.  

Tendo o dispositivo impugnado tratado de matéria privativa do Poder Executivo, em total 

afronta ao princípio da harmonia e independência dos poderes, a teor do art. 7º, da 

Constituição Estadual, mister se faz declarar a sua inconstitucionalidade. 

(Adin 125.554-1 de Rio Negro, TJPR, Órgão Especial, Rel. Des. Antonio Gomes da Silva, j. 

25.04.2003).  

 

 

Posto isso, impõe-se a procedência da ação.  

 

 

Ante o exposto, ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes do Órgão Especial do 

Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, em julgar procedente a 

presente ação, para declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 547/2002, do 

Município de Pinhais. 

O julgamento foi presidido pelo Senhor Desembargador TADEU COSTA, com voto e dele 

participaram os Senhores Desembargadores GIL TROTTA TELLES, MOACIR GUIMARÃES, 

CLOTÁRIO PORTUGAL NETO, J.VIDAL COELHO, JESUS SARRÃO, WANDERLEI RESENDE, 

ANTÔNIO LOPES DE NORONHA, NÉRIO SPESSATO FERREIRA, RUY FERNANDO DE OLIVEIRA, 

IVAN BORTOLETO, CELSO ROTOLI DE MACEDO, DOMINGOS RAMINA e FERNANDO VIDAL DE 

OLIVEIRA.  

 

Curitiba, 15 de abril de 2005. 

 

 

 

 

Des. MÁRIO RAU - Relator Substituto. 


