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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

DIREITO URBANÍSTICO. ZONEAMENTO. 
ALTERAÇÃO. COMPETÊNCIA MUNICIPAL.  
 
1. Compete ao Poder Público Municipal executar a 
política de desenvolvimento urbano para garantir o 
bem-estar da população. Artigo 182 da Constituição de 
República. 
 
2. O zoneamento ambiental é um dos instrumentos 
postos à disposição do Município para a organização 
do espaço público. É vedado ao Poder Judiciário 
obrigar o Município a elaborar projeto de lei propondo 
a alteração do zoneamento de determinada região, 
sob pena de violação ao princípio da independência 
entre os poderes. 
Recurso desprovido.  

 
APELAÇÃO CÍVEL 
 

VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL 

Nº 70038311718 
 

COMARCA DE SANTA CRUZ DO SUL 

LONY LUCI HOESKER  
 

APELANTE 

OSVINO LINDOLFO HOESKER  
 

APELANTE 

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL  
 

APELADO 

 

A CÓR DÃO  

 

Vistos, relatados e discutidos os autos.  

Acordam os Desembargadores integrantes da Vigésima 

Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, 

negar provimento ao recurso.  

Custas na forma da lei. 

Participaram do julgamento, além da signatária (Presidente), os 

eminentes Senhores DES.ª MARA LARSEN CHECHI E DES. CARLOS 

EDUARDO ZIETLOW DURO. 



T
R

IB
U

NAL DE JU
ST

IÇ
A

                   RS     

 
 
 
 
 
MIAS 

Nº 70038311718 

2010/CÍVEL 
 

   2 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Porto Alegre, 14 de outubro de 2010. 

 
 

DES.ª MARIA ISABEL DE AZEVEDO SOUZA  
Presidente e Relatora 

 

R E L AT ÓRI O  

 

LONY LUCI HOESKER e OSVINO LINDOLFO HOESKER 

ajuizaram, em 08 de julho de 2008, ação ordinária contra o MUNICÍPIO DE 

SANTA CRUZ DO SUL para obrigá-lo a remeter à Câmara de Vereadores 

projeto de lei propondo a alteração do zoneamento da área correspondente 

ao imóvel de sua propriedade de industrial para residencial.  Nos dizeres da 

inicial, são proprietários de um terreno de 380.605,72 m², localizado no lado 

direito da Rua Victor Frederico Baumhardt, em Santa Cruz do Sul, matrícula 

n.º 70.509, no “Antigo Zoneamento Ambiental” e, atualmente, todas as 

empresas se mudaram para a “Nova Zona Industrial”, local mais propício 

para o exercício da atividade. Há anos, vêm tentando, sem êxito, realizar a 

venda do imóvel, visto que, no local, não podem ser construídas residências. 

Informaram que solicitaram à Prefeitura Municipal a alteração da 

classificação da área, de industrial para residencial e, em reunião realizada 

em 23 de janeiro de 2008, o Comitê Técnico do Centro de Pesquisas e 

Qualidade Urbana e Rural do Município – CIPUR aprovou o pedido, o qual 

seria reavaliado, posteriormente, pela Assembléia Plena do CIPUR. 

Contudo, referiram que o Prefeito, a pedido de um Vereador, retirou da pauta 

a solicitação, pois, segundo informações prestadas por seus corretores, este 

“teria grandes interesses imobiliários na cidade, pois seria um dos proprietários de 

uma empresa construtora e também de uma incorporadora na cidade” (fl. 05). 

Aduziram, ainda, que, na região onde está localizado o imóvel, diversas 

áreas já foram alteradas para residencial, de modo que a negativa do Réu 
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afronta o princípio da igualdade. Pediram a antecipação dos efeitos da tutela 

para que fosse remetido, de imediato, o projeto de lei, porquanto estão na 

iminência de realizar negócio jurídico de compra e venda, o qual está 

condicionado à alteração do zoneamento no local.  Na decisão de fl. 110, o 

MM. Juiz a quo indeferiu a tutela antecipada. Citado, o Réu contestou a 

ação. Arguiu, em preliminar, (I) a impossibilidade jurídica do pedido, 

porquanto não pode o Poder Judiciário se imiscuir nas competências da 

Administração e (II) a impossibilidade de deferimento de liminar contra a 

Fazenda Pública que esgote no todo ou em parte o objeto da ação ou de 

caráter irreversível. No mérito, esclareceu não ser possível a alteração 

pretendida pelos Autores. A um, porque, tal fora indeferido, à unanimidade, 

em reunião plenária do CIPUR, visto que “o sistema viário da área em questão 

entraria em conflito com o sistema viário de uma área residencial” (fl. 136). A dois, 

porque o Município não pode ser obrigado a enviar projeto de lei à Câmara 

de Vereadores. A três, porque na região se encontram inúmeras indústrias. 

Intimadas, as partes não manifestaram interesse na dilação probatória. O 

Ministério Público opinou pela improcedência da ação. Na sentença de fls. 

258/260, o MM. Juiz a quo, Dr. Cleber Augusto Tonial, julgou improcedente a 

ação, condenando os Autores ao pagamento das custas processuais e de 

honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00, suspensa a exigibilidade 

diante do benefício da gratuidade deferido. Inconformados, 

tempestivamente, apelam os Autores, pedindo a procedência da ação. 

Repisaram os argumentos expostos na inicial. Apresentadas as 

contrarrazões, o Ministério Público opinou pelo conhecimento do recurso. 

Foram, então, os autos remetidos a este Tribunal. Nessa instância, o 

Ministério Público deixou de exarar parecer. É o relatório. 

 

V O TO S  
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DES.ª MARIA ISABEL DE AZEVEDO SOUZA (PRESIDENTE E 

RELATORA) 

 

Compete aos Municípios, na forma do artigo 30, inciso VIII, da 

Constituição da República, “promover, no que couber, adequado ordenamento 

territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação 

do solo urbano”.  

 

Nos termos do artigo 182 da Constituição da República, “a 

política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, 

conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus 

habitantes”.  

 

A Lei n.º 10.257/01 (Estatuto da Cidade), que regulamenta os 

artigos 182 e 182 da Constituição da República, dispõe no artigo 4º, inciso 

III, que serão utilizados, para fins de planejamento municipal, os seguintes 

instrumentos:  

 

a) plano diretor; 

b) disciplina do parcelamento, do uso e da ocupação do solo; 

c) zoneamento ambiental; 

d) plano plurianual; 

e) diretrizes orçamentárias e orçamento anual; 

f) gestão orçamentária participativa; 

g) planos, programas e projetos setoriais; 

h) planos de desenvolvimento econômico e social; 
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Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello, “denomina-se 

zoneamento à disciplina condicionadora do uso da propriedade imobiliária mediante 

delimitação de áreas categorizadas em vista das utilizações urbanas nelas admitidas. 

De conseguinte, por tal meio, mapeado o espaço municipal, fixam-se as destinações 

de uso possíveis nas várias zonas em que se reparte a urbe e sua esfera de expansão, 

com o fito de assegurar condições e qualidades ambientais de vida satisfatórias
1
”.  

 

No caso, a Lei Complementar n.º 335, de 03 de janeiro de 

2007, a qual institui o Plano Diretor de Desenvolvimento Social e Urbano do 

Município de Santa Cruz do Sul, ao tratar do zoneamento urbano, assim 

dispôs: 

 

“Art. 22. As áreas urbanas estão divididas nas seguintes Zonas de 

Desenvolvimento, conforme Mapa IV, anexo a esta Lei: 

I – Zona Industrial – ZI; 

II – Distritos Industriais – DI; 

III – Zona Comercial Preferencial – ZCP; 

IV – Zona Industrial Preferencial – ZIP; 

V – Zona de Processamento de Resíduos – ZPR; 

VI – Zona Especial – ZE; e 

VII – Zona Residencial Preferencial – ZRP. 

 

Art. 23. Zoneamento, para efeitos desta Lei, é a divisão do Município 

em zonas de usos diferentes, visando ordenar o crescimento da cidade 

e proteger os interesses da coletividade.” (fl. 160). 

 

Conforme se lê dos dispositivos supramencionados, a 

Constituição da República e o Estatuto da Cidade atribuíram aos Municípios 

competência para ordenar o seu território, organizando-o de forma a 

promover o bem-estar da população e o uso racional do solo e demais 

                                            
1
 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Natureza jurídica do zoneamento - efeitos. Revista de Direito 

Administrativo, Rio de Janeiro, Fundação Getúlio Vargas, 1982. v. 147, p. 24-25. 
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recursos naturais. Dentre os instrumentos a serem utilizados para a 

concretização de tal fim, está o zoneamento, por meio do qual se divide o 

território do Município em zonas diversas, tais como residencial, comercial 

ou industrial, de modo que as edificações de cada região tenham as 

mesmas características e funções.  

 

O Poder Legislativo, ao fixar a natureza de certa zona como 

industrial ou residencial, não o faz por meio de simples escolha, pois tal 

decisão requer um amplo estudo acerca das condições geográficas, 

culturais, estruturais e urbanísticas de cada local. Somente após sopesados 

todos estes dados, divide-se o território por zonas, de forma a garantir o 

interesse público.  

 

Conquanto o zoneamento acarrete em uma limitação ao direito 

de propriedade, o Poder Público exerce-o com base no poder de polícia que 

lhe é atribuído, visando, justamente, o bem-estar social. A esse respeito, 

esclarece Celso Antônio Bandeira de Mello: 

 

“Entendemos por poder de polícia o conjunto de intervenções estatais, 

caracterizado pela imposição de deveres de abstenção, que delimita o 

exercício da liberdade e da propriedade a fim de condicioná-las ao 

bem-estar social. Tomada a expressão em sua amplitude máxima, 

abrange tanto medidas legislativas quanto as providências da 

administração a elas complementares. 

[...] 

Assim, ubicamos o instituto do zoneamento dentro do gênero 

limitações administrativas, ou seja, no campo que entendemos 

coincidente com a noção de poder de polícia. Já as providências 

administrativas necessárias a tornar efetivo o disposto na lei de 

zoneamento incluem-se na esfera da polícia administrativa”. 

 



T
R

IB
U

NAL DE JU
ST

IÇ
A

                   RS     

 
 
 
 
 
MIAS 

Nº 70038311718 

2010/CÍVEL 
 

   7 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Conclui o Autor, por fim, que, considerando que o objetivo do 

zoneamento é alcançar ao bem comum, eventuais danos patrimoniais 

decorrentes das limitações impostas pelo Poder Público não são 

indenizáveis e nem passíveis de discussão judicial, verbis: 

 

“Por isso, frequentemente as limitações administrativas estabelecidas 

no zoneamento acarretam alterações patrimoniais detrimentosas para 

os proprietários, mas, por serem verdadeiramente limitações e 

deixarem incólumes o direito, não ensejam indenização, nem são 

juridicamente objetáveis
2
.” 

 

Os Apelantes são proprietários do imóvel de matrícula n.º 

70.509 que está localizado “no lado direito da rua Victor Frederico Baumhardt, 

nesta cidade, [...] e cujas confrontações são as seguintes: Frente Sul, com a rua Victor 

Frederico Baumhardt; Fundos Norte, com a sanga; Lado Leste, com terras da Philip 

Morris Brasil Indústria e Comércio Ltda; e, Lado Oeste, com terras de Arlindo 

Gocks” (fl. 36). Assim, pertence à Zona Industrial A, a teor do que determina 

o artigo 25 do Plano Diretor: 

 

“A Zona Industrial é constituída pelas áreas delimitadas no Mapa IV, 

a seguir descritas:  

 

I – Zona Industrial A: inicia na confluência da margem oeste da 

Avenida Presidente Castelo Branco com a margem sul do Arroio das 

Pedras, seguindo deste ponto pelo Arroio das Pedras até encontrar o 

prolongamento da linha imaginária traçada paralelamente a 50 

(cinquenta) metros a oeste da Rua Vereador Rudi Müller no DI C, 

seguindo por esta linha no sentido norte-sul até a margem norte 

da Rua Victor Frederico Baumhardt, e seguindo por esta linha no 

sentido oeste-leste até 30 (trinta) metros a oeste da Avenida 

Euclides Nicolau Kliemann, e seguindo por este alinhamento em 

direção norte até encontrar a divisa sul do loteamento Caspary 

                                            
2
 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Natureza jurídica do zoneamento - efeitos. Revista de Direito 

Administrativo, Op. cit., p. 30. 
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Imobiliária e Incorporações Ltda., seguindo por este alinhamento no 

sentido oeste até 150 (cento e cinquenta) metros antes da margem 

leste da Avenida Presidente Castelo Branco [...]” (fls. 160/161). 

 

Nos termos do artigo 26,  

 

“A Zona Industrial destina-se à instalação de atividades industriais de 

qualquer porte e natureza, sendo permitida ainda a implantação de 

atividades de comércio e serviço. 

§ 1º Nas Zonas Industriais A e B, fica assegurada a permanência, 

ampliação e reforma das unidades residenciais unifamiliares 

existentes nesta área, sendo vedada a construção de novas unidades, 

excetuando-se as construções em loteamentos regularizados até a 

publicação desta Lei” (fls. 161/162). 

 

Seu pedido, contudo, de condenação do Apelado a alterar o 

Plano Diretor é manifestamente improcedente, porquanto o Município detém 

autonomia político-administrativa para organizar o espaço público da 

maneira que considerar conveniente, não podendo o Judiciário se imiscuir 

em tarefas típicas da Administração.  

 Ainda que fosse possível, no plano fático, a modificação no 

Plano Diretor requerida pelos Apelantes, não cabe ao Juiz obrigar o Chefe 

do Executivo a elaborar projeto de lei, mormente se dispõe sobre a 

ocupação do espaço urbano, tendo em vista o princípio da independência 

entre os poderes.   

As alegações de que (I) o Comitê Técnico do Centro de 

Pesquisas e Qualidade Urbana e Rural do Município foi favorável à 

alteração, não tendo sido elaborado o projeto em virtude, apenas, “de 

interesses ocultos e poderosos” (fl. 06) e (II) diversas áreas industriais foram, 

recentemente, transformadas em residenciais, não são suficientes para 

ensejar o provimento do recurso.  
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A latere, registre-se que o Centro de Pesquisas e Qualidade 

Urbana e Rural do Município de Santa Cruz do Sul, o qual tem por finalidade 

“estabelecer as diretrizes, gerar e controlar a aplicação do Plano Diretor de 

Desenvolvimento Social e Urbano do Município” (fl. 218), em reunião plenária, 

manifestou-se contrariamente à alteração de zona requerida, nos seguintes 

termos: 

 

“Após, expôs o assunto da pauta da reunião em questão, qual seja, a 

alteração de Zona Industrial para Zona Residencial da área conforme 

croqui em anexo. O Secretário Municipal, Dr. Oraci Garcia Rossoni 

realizou alguns comentários sobre o tema, ressaltando que o mesmo já 

havia passado pelo Comitê Técnico, entretanto solicita que a Plenária 

analise a matéria. O Eng. Civil Dorli Pereira da Silva salienta que o 

sistema viário da área em questão entraria em conflito com o 

sistema viário de uma área residencial. O Eng. Civil Hildo Ney 

coloca que a cidade está carente de áreas industriais, sendo que é 

de simples compreensão pela sociedade que não devemos levar a 

cidade (residências) para a Zona Industrial. O Dr. Marco Aurélio 

reforça sobre o parecer do Comitê Técnico, sendo a reunião da 

Plenária uma oportunidade para rever decisões e discutir sobre os 

assuntos. Salienta também que na reunião do Comitê Técnico, havia 

comentado sobre a cidade estar chegando do lado das indústrias. O 

Eng. Civil Silvérius Kist Junior se manifestou quanto à aprovação do 

Comitê Técnico, que considerou o lote passível de loteamento 

residencial, visto que os proprietários da área aguardam há anos pelo 

interesse de alguma empresa instalar-se no local, o que não aconteceu 

até agora. Sugere que a Prefeitura Municipal adquira a área em 

questão para não penalizar os proprietários, que possuem oferta para o 

lote, se este fosse considerado área residencial. O Secretário 

Municipal destaca, por fim, que as áreas industriais são muito 

importantes para diversificação econômica do município. Após 

realizados todos os comentários pertinentes, foi realizada a 

votação com parecer contrário, por unanimidade, a alteração da 

Zona Industrial para Zona Residencial” (fl. 235). 

 

Percebe-se, assim, que a matéria aqui deduzida já havia sido 

debatida por representantes da Câmara de Vereadores, da Prefeitura, da 

Procuradoria Geral do Município, da Universidade de Santa Cruz do Sul, da 
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Sociedade de Engenheiros e Arquitetos e da Associação Comercial e 

Industrial, os quais são membros da CIPUR e que, à unanimidade, votaram 

contra a alteração.  

 

Não se desconhece a questão posta pelos Apelantes no 

sentido de que são pessoas idosase com problemas de saúde e que 

enfrentam sérias dificuldades financeiras, sendo essencial a venda do 

terreno para que possam garantir sua sobrevivência. Contudo, conforme 

afirmam no próprio recurso, atualmente, a única interessada na compra da 

propriedade é uma empresa que pretende construir, no local, um loteamento 

residencial (fl. 271). Ora, a construção de residências em bairro 

preponderantemente industrial acarretará danos aos futuros moradores do 

loteamento, que terão que se defrontar com  problemas de poluição, infra-

estrutura e transporte. 

 

Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.   

 

 
DES.ª MARA LARSEN CHECHI (REVISORA) - De acordo com o(a) 

Relator(a). 

 

DES. CARLOS EDUARDO ZIETLOW DURO - De acordo com o(a) 

Relator(a). 

 

DES.ª MARIA ISABEL DE AZEVEDO SOUZA - Presidente - Apelação Cível 

nº 70038311718, Comarca de Santa Cruz do Sul: "NEGARAM 

PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME." 
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Julgador(a) de 1º Grau: CLEBER AUGUSTO TONIAL 


