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RESUMO 

A política de desenvolvimento urbano do país, proclamada na própria Constituição brasileira vigente, teve seu rumo 
significativamente delineado e aprimorado com a edição da Lei Federal 10.257, de 10 de julho de 2001, que veio, já 
há mais de dez anos, a criar normas gerais e de ordem pública e interesse social reguladoras da ordem urbana. Tal 
Lei, também denominada Estatuto da Cidade, juntamente com a Constituição, assume posição de realce neste 
trabalho, o qual se dedica, ao final, à analise do Plano Diretor e de seu contato com uma democracia participativa, 
chamando-se atenção para exemplos variados de participação, entre os quais o da própria população indígena.  
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ABSTRACT 

The urban development policy of the country proclaimed in the present Brazilian Constitution had its course 
significantly outlined and improved since the edition of the Federal Law 10.257, edited on July 10th, 2001, which 
created, more than ten years ago, general rules and was related to public order and social interest that regulated 
urban order. The above quoted law, also denominated Statute of the City, together with the Constitution, assumes a 
remarkable position within this work, which dedicates itself, in the ending, to the analysis of the ‘Director Planning’ 
and to the contact with a participative democracy, calling attention to many examples of participation, amongst them 
the participation of the own indigenous population. 
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I. Considerações Iniciais 

Se a Constituição da República trouxe à tona necessária previsão de um plano urbanístico 

para o ordenamento jurídico brasileiro, as Constituições Estaduais trataram de seguir a 

normatização geral, capitaneando as Leis Orgânicas de cada município para a criação das bases 

sobre as quais passaram a se sustentar a formação dos respectivos Planos Diretores1. No meio 

desta estrutura normativa aparentemente verticalizada, insira-se o importante Estatuto da Cidade, 

o qual complementou a Constituição nacional e reservou capítulo específico para o regramento 

básico dos requisitos e condições mínimas do Plano Diretor. 

 

Carente de uma adequada normatização urbanística e, por conseqüência ou como causa, 

também de uma tradição de planos urbanísticos, as esperanças de planejamento urbano, no final 

do século passado e início deste novo século são depositadas em cima do Plano Diretor. E já na 

segunda década do século XXI, quando o Brasil – e, mais precisamente, suas cidades – sediará os 

dois maiores eventos esportivos do planeta, várias reformas urbanas essenciais passam a 

depender deste praticamente único plano urbanístico de competência municipal2. 

Em diversos países do ocidente, a existência de planos urbanísticos variados acompanhou 

a evolução e o desenvolvimento urbano de suas principais cidades. Entretanto, conforme 

anunciado, não se reservou a apenas um principal plano a tarefa árdua e inglória de ditar os 

rumos urbanos de várias regiões. Múltiplos planos, aplicados e utilizados conjuntamente, 

serviram sempre de base para a criação de infra-estrutura, equipamentos urbanos e melhorias 

                                                
1 Optar-se-á, nas linhas seguintes, pela menção à expressão ‘Plano Diretor’ com iniciais maiúsculas. 
2 Embora sejam aqui citados a Copa do Mundo de Futebol da FIFA de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016, as 
atenções deste breve trabalho não se deterão a tais eventos, com o objetivo de alcançar, ao final, um exame profícuo 
da importância da participação direta da sociedade civil – termo aqui usado em sentido amplo – em decisões políticas 
fundamentais, algumas das quais ligadas à organização urbana das cidades e municípios brasileiros. 
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urbano-sociais. Planos às vezes nacionais, regionais, estatais e locais – fazendo-se aqui proposital 

paralelo com a estrutura político-federativa nacional – estabeleceram os nortes do 

desenvolvimento urbano em vários países desenvolvidos. Mas esta não foi a realidade no Brasil. 

 

II. A Constituição de 1988 e o Estatuto da Cidade  

A duras penas, hoje se comemora – sim, é motivo de comemoração o que, em um 

primeiro momento, pareceu exagero constituinte – a previsão constitucional da figura do Plano 

Diretor, único plano urbanístico diretamente trazido pela Constituição de 1988. Embora a própria 

Constituição tenha aberto espaço para a complementação dos artigos 182 e 183 e, apesar de tal 

complementação ter melhor delineado a normatização do Plano Diretor, este foi “o” plano 

urbanístico criado pelo legislador constituinte de 1988. Podia ter criado outros? Sim. Pelo menos 

esta é a opinião atual do autor, sinalizando-se a dificuldade que os municípios brasileiros têm de 

entender, criar, aplicar e atualizar seus Planos Diretores, hoje isolados responsáveis pelos rumos 

urbanos do país. O Estatuto da Cidade traz normas gerais, é verdade, mas, tão gerais, que entrega 

aos municípios boa parte de sua aplicabilidade. Colocar, assim, nas costas deste terceiro grau 

federativo toda a conta e a responsabilidade pelo planejamento urbano é algo por um lado 

coerente, tendo em vista a nítida e indiscutível aproximação do município com as necessidades 

urbanas suas, mas, por outro, extremamente oneroso, sobretudo se levado em conta o descaso dos 

demais entes federativos com várias problemáticas urbanas. Com um já simples exemplo, se 

ilustra o que se quer demonstrar. Grandes aglomerações urbanas brasileiras, formadas por uma 

conjunção de municípios, findam por ter o diálogo legislativo e executivo prejudicados e, por 

conseguinte, também a integração de normas e de coerência para um necessário desenvolvimento 

urbano conjunto, integrador, contínuo e relacionado. Se existissem planos superiores, com um 

encadeamento minimamente lógico entre suas normas e competências, certamente ganharia todo 

o país com o incremento da infra-estrutura urbana não mais limitada a um município, mas 

pensada de forma mais ampla. Redes de telecomunicações, distribuição de serviços essenciais, 

transportes e estradas, sem falar de questões ambientais relevantes, teriam maior amparo e 

possibilidade de êxito, sobretudo em um menor espaço de tempo, pois é fator indiscutível a 
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demora na implantação e melhoria de vários serviços intermunicipais e, nem por isso menos ou 

mais urbanos ou ligados à cidade, em sua noção mais ampla. Já é hora também de se pensar a 

cidade como algo interligado a uma rede de relações de todos os tipos, que ultrapassam seus 

lindes, fazendo, por exemplo, com que uma estrada no interior de um Estado seja reputada uma 

parte da estrutura urbana em sentido lato, quando se leva em conta que unirá e facilitará o acesso 

e deslocamento entre várias cidades. 

 

Nessa linha, imperioso ressaltar que o Plano Diretor e suas múltiplas virtudes poderiam 

ter sido a inspiração para a criação de outros planos urbanísticos, principalmente de maior 

abrangência. Estados poderiam ter tido a oportunidade de restar vinculados ao texto 

constitucional para a criação de um também plano urbanístico, mas, logicamente, com amplitude 

estadual. Isto, certamente, facilitaria e criaria condições de um melhor e mais adequado 

planejamento urbano em regiões metropolitanas, ou seja, em grandes aglomerações urbanas, cada 

vez mais comuns no país.3 

                                                
3 De acordo com o já pelo autor mencionado em outra ocasião (Bonizzato, Luigi. A Constituição Urbanística e 
elementos para elaboração de uma teoria do Direito Constitucional Urbanístico. Rio de Janeiro: Editora Lumen 
Juris, 2010.), a relevância emprestada aos planos urbanísticos em outros países é bem mais marcante do que a a ele 
conferida no Brasil. A legislação vigente em alguns países da Europa continental, por exemplo, demonstra, com 
clareza, toda a magnitude dos planos urbanísticos naqueles ordenamentos. Na Itália, com base na lei urbanística de 
1942, modificada em 1967 e em 1977, três planos despontam como fundamentais: um plano territorial de 
coordenação (regional); um plano de regulação geral (cidade); e outro de caráter particular e mais próximo das 
necessidades diretas do território por ele abrangido (bairro). O mesmo ocorre em países como Espanha e Portugal, 
cada qual utilizando terminologia própria, mas análoga ao apenas apresentado sobre o regime italiano. No Direito 
francês e no alemão, tem-se, respectivamente, a previsão de planos regionais e da cidade, e da cidade e de bairro. A 
título de acréscimo ao que ora se analisa, o Direito Urbanístico norte-americano conta com a figura dos planning e 
dos zoning ordinances ou zoning regulations. Pelos segundos põem-se em prática as previsões dos primeiros. Estes 
apenas propõem e não impõem qualquer restrição sobre o solo da área que cobrem. Forma-se um projeto para 
diversas medidas reguladoras sugeridas, sendo menos o cidadão o destinatário dos planning do que o próprio Poder 
Público. Por outro lado, os zoning ordinances possuem um conteúdo concreto e regulador, mais se aproximando dos 
planos urbanísticos dos países da Europa continental aqui destacados. Limitam, restringem e regulam o uso do solo 
no interesse do bem-estar público e controlam e regulam a utilização, o crescimento e o desenvolvimento do solo em 
uma determinada localidade. Para maiores detalhes sobre o sistema de planos urbanísticos nos Estados Unidos, 
conferir: Álvarez, Maria Pardo. La potestad de planeamiento urbanístico bajo el Estado social, autonômico y 
democrático de Derecho. Madrid: Marcial Pons, 2005, p. 392-419.; e Pinto, Victor Carvalho. Direito urbanístico, 
plano diretor e direito de propriedade. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 92-99. E nos outros países 
citados: Fiale, Aldo. Compendio di Diritto Urbanistico. 2. ed. Napoli: Edizioni Giuridiche Simone, 1998.; Salvia, 
Filippo, Teresi, Francesco. Diritto urbanístico. 07. ed. Padova: Cedam, 2002.; Colombo, Guido, Fortunato, Pagano, 
Rosseti, Mario. Manuale di urbanistica. 13. ed. Milano: Il Sole 24 Hore, 2001; Gonzalez, Jesús Maria Chamorro 
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Note-se que, pelo que acima se aduz, a Constituição nacional surge como atuante e 

portadora de um papel fundamental, pois uma inicialmente mera - e sem maiores pretensões – 

previsão em seu texto da figura do Plano Diretor, adquiriu força normativa considerável, se 

analisado o histórico constitucional pós-1988. O dirigismo constitucional na Constituição 

brasileira de 1988, se em um primeiro momento criticado ou colocado sob dúvidas e descrenças, 

hoje colhe os seus frutos e, principalmente, leva à obtenção de vantagens pela sociedade em 

geral, que vê uma série de institutos talvez fadados ao esquecimento ganharem em força e em 

importância. E o Plano Diretor é um exemplo claro deste aumento de relevância e de atenção 

conferido a partir de sua previsão constitucional. Ainda que um longo trajeto se apresente 

adiante, muito já se avançou sobre o tema e os proclames tradicionais por uma democracia 

participativa ganham considerável destaque quando a matéria é Plano Diretor. E isto em razão 

não somente do advento do Estatuto da Cidade, mas também, repita-se, da própria Constituição 

da República. 

A Constituição, é verdade, não fez, em momento algum, menção expressa à necessidade 

de participação popular no processo de elaboração do Plano Diretor. O artigo 182 traz à tona a 

figura do Plano Diretor, mas sua previsão se limita, em linhas gerais, aos seus objetivos, 

competência e obrigatoriedade. A participação popular, assim, foi fruto da complementação 

legislativa da Constituição pelo legislador infraconstitucional, consolidada na Lei 10.257/2001. 

Por outro lado, é fundamental que se diga, se não foi expressa a Constituição da 

República ao exigir participação popular no mencionado processo de criação do Plano Diretor, 

em vários outros momentos deixou claro o animus de estímulo à participação popular 

relativamente a diversos institutos e instituições. Aliás, poder-se-ia até mesmo afirmar que a 

participação popular seria princípio implicitamente previsto no texto constitucional, sobretudo em 

virtude das inúmeras normas constitucionais que incentivam a participação dos cidadãos em 

processos das mais variadas naturezas4. 

                                                                                                                                                        
(Org.). Derecho y urbanismo: princípios e instituciones comunes. Madrid: Consejo General Del Poder Judicial, 
2003.; e Correia, Fernando Alves. O plano urbanístico e o princípio da igualdade. Coimbra: Almedina, 2001. 
4 Não seria adequada menção, neste estudo, em razão de alongamento excessivo do texto, a todas as normas 
constitucionais que demonstram que, além da sedimentação da democracia representativa, pretendeu o legislador 
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Inicialmente, entretanto, deve-se ressaltar que o Brasil se rege por princípios democráticos 

variados, a partir da base prevista no Art. 1º, parágrafo único, da Constituição de 1988: 
Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou 
diretamente, nos termos desta Constituição. 

 

A regra primeira, assim, de uma democracia representativa, encontra-se estampada já no 

Art. 1º e suas conseqüências atingem também e, principalmente, o Poder Legislativo, o qual, 

composto por representantes diretamente eleitos pelo povo, deve elaborar as leis que regerão o 

país, pelas quais se criam direitos e obrigações para todos. 

Nesse sentido, a mesma Constituição, além de criar capítulo específico para os direitos 

políticos, reservou espaço privilegiado para o Poder Legislativo, no interior do qual reservou 

seção (Seção VIII, do Capítulo I, do Título IV) para o processo legislativo. Preocupou-se o poder 

constituinte com a maneira e o modo pelo qual o Legislativo seria composto e preenchido e com 

a posterior forma e procedimento pelos quais as normas jurídicas seriam criadas. 

E, muito embora as normas constitucionais citadas no parágrafo anterior tenham conferido 

atenção principal e mais direcionada a poderes exercidos pelos representantes do povo brasileiro, 

findou por abrir espaço para, no processo legislativo federal, poder ser criado projeto de lei 

diretamente pela população, com subseqüente submissão ao Congresso Nacional, materialização 

do Poder Legislativo do país no âmbito federal. A chamada iniciativa popular de lei, que 

promove uma participação direta da população no chamado pontapé inicial do processo 

legislativo e estampada no Art. 61, § 2º, da Constituição vigente, é resultado claro de uma nítida 

influência de valores ligados a uma sociedade participativa sobre os detentores do poder 

constituinte originário pré-19885. 

 

III. Sob a ótica de uma democracia participativa 

                                                                                                                                                        
constituinte originário prestigiar, paralelamente, a participação social direta. Entretanto, registra-se esta vasta 
ocorrência no texto constitucional brasileiro, alguns dispositivos, mais diretamente relacionados ao tema central 
desta pesquisa, sendo gradativamente transcritos e mencionados ao longo do presente artigo. 
5 O nosso Congresso Constituinte, na expressão de José Eduardo Faria (Faria, José Eduardo. O Brasil pós-
constituinte. Rio de Janeiro: Graal, 1989.). 
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E essa influência, frise-se, não se limitou ao previsto no apenas referido artigo 

constitucional. Em outras oportunidades, a Constituição eliminou quaisquer dúvidas acerca da 

vontade constituinte de que se amadurecesse e instaurasse no Brasil, ainda que gradativamente, 

uma democracia não somente representativa, mas também participativa, em seus mais amplos e 

gerais aspectos e alcances6. 

Corroborado o aqui delineado, assinale-se a previsão contida no Art. 14 da Constituição 

nacional, voltado, em seu contexto constitucional, para a normatização dos direitos políticos no 

Brasil: 
Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e 
secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante: 
I - plebiscito; 
II - referendo; 
III - iniciativa popular. 

 

Os três incisos, de forma menos ou mais intensa7, versam sobre formas de participação 

direta (ou semidireta) da população na criação de direitos e obrigações no país. Ergue-se a 

participação popular senão a princípio implícito, como já exposto, a um objetivo límpido, a uma 

característica patente da democracia brasileira, enfim, até mesmo, a um explícito princípio de 

natureza constitucional8. 

De qualquer forma, independentemente de delimitações e conceituações que, neste 

momento, perdem em relevância direta, fato é que a Constituição criou e trouxe as bases para o 

desenvolvimento, no Brasil, de uma democracia participativa, sempre em conjunto e 

paralelamente anseios democrático-representativos. 

                                                
6 Embora, a seguir, seja o Art. 14 também citado como exemplo de estímulo à participação social direta e/ou semi-
direta, há outros vários dispositivos constitucionais que sinalizam para tal fito. Entre vários, a título exemplificativo, 
salientem-se o instituto da Ação Popular (art. 5º, inciso LXXIII), a participação de representantes do povo brasileiro 
no Conselho da República (Art. 89, inciso VII) e a participação de cidadãos, ainda que também mediante indicação 
política, no Conselho Nacional de Justiça (Art. 103-B, inciso XIII). 
7 Foi já o Art. 14 da Constituição complementado pela Lei 9.709/98, que regulamenta as figuras do referendo, 
plebiscito e iniciativa popular de lei no Brasil. 
8 Não há intenção, neste trabalho, de se esmiuçar a teoria geral do direito, com foco voltado para o estudo das normas 
jurídicas, papel este, ressalte-se, já muito bem executado por inúmeros autores e pesquisadores brasileiros e 
estrangeiros. 
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E que não se limite, também e, sob análise diferenciada, a idéia, noção e implementação 

de uma democracia participativa aos institutos do plebiscito, referendo e iniciativa popular, supra 

anunciados. Certamente, favorecem a participação mais direta da população em negócios 

políticos do Estado, mas, muitas vezes, sobretudo nos casos de referendo e plebiscito, findam por 

forjar opiniões por meio da visão quase absolutista do “sim” ou do “não”, sem que se 

estabeleçam outras e mais aprofundadas possibilidade de pronunciamento e opinião. 

J. J. Gomes Canotilho, em visão crítica, assim se pronuncia sobre a figura do referendo: 
O balanceamento de direitos, bens e interesses, as ponderações dos valores em conflito, 
não se reconduz a contrastes fortes de preto e branco. O referendo é instrumento de 
balanceamento, mas não pode aniquilar o balanceamento de razões. O “absoluto sim” e o 
“absoluto não” não aperfeiçoam a democracia.9 

 

Entretanto, em que pesem tais características limitativas de tais institutos, também não se 

deve olvidar o fato de que proporcionam participação popular mais direta, rompendo as barreiras 

do caldeirão de interesses chamado Legislativo, onde, muitas vezes, minorias políticas são 

esmagadas. Embora os plebiscitos e referendos limitem-se aos mencionados ‘sim’ ou ‘não’, ao 

‘concordo’ ou ‘discordo’, ao ‘quero’ ou ‘não quero’, podem ainda trazer uma resposta menos 

imprecisa da vontade popular sobre determinadas matérias constantes de decisões ou medidas 

tomadas ou a serem tomadas pelo Estado. 

Em linha análoga, saliente-se que a participação da população brasileira nos chamados 

negócios políticos do Estado, em sentido amplo, ultrapassa as barreiras do Poder Legislativo para 

também alcançar os demais Poderes da Federação brasileira. Assim é que, por exemplo, o 

comumente fechado Poder Judiciário já vem gradativamente abrindo suas portas à participação 

                                                
9 Canotilho, J. J. Gomes. “Brancosos” e interconstitucionalidade: itinerários dos discursos sobre a historicidade 
constitucional. 02. ed. Coimbra: Almedina, 2008, p. 320. Em continuação, vale citar, no tocante ainda à figura do 
referendo e de sua validade como consulta direta à população: “Mas não temos a certeza da sua bondade correctora 
do sistema democrático representativo. Em primeiro lugar, aqui como noutros quadrantes culturais, os impulsos a 
favor de formas de “democracia semidirecta” derivam mais da insatisfação relativamente à condução da política 
pelas elites partidárias do que da convicção cívica em torno da participação nos assuntos políticos da cidade. Em 
segundo lugar, há sempre que perguntar pelo suporte (do povo, da população) social da democracia directa. Por 
outras palavras: quem dinamiza e “suporta” a movimentação participativa? Os sectores populacionais 
“descontentes”, mas com fraca formação e educação e, sobretudo, com diminuto interesse pela política, ou as 
cidadãs e os cidadãos com interesse permanente, formação sólida e experimentada e conhecimentos das regras de 
direcção política?” (Canotilho, J. J. Gomes. Obra citada, p. 314-315). 
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da população, principalmente junto aos Tribunais Superiores, mais precisa e intensamente, no 

âmbito do Supremo Tribunal Federal. 

Se a participação popular inicialmente passiva já é realidade ligada ao próprio processo 

judicial em geral (principalmente pelo fato de grande parte dos processos judiciais e de ritos e 

eventos de um processo judicial ser norteada pelo princípio da publicidade, o que atinge – ou 

deveria atingir! -, também a Administração Pública como um todo, na esfera de quaisquer dos 

Poderes, ou seja, Legislativo, Executivo e Judiciário), com a possibilidade de julgamentos e 

vários atos processuais serem assistidos livremente por quaisquer pessoas10, a ativa, apesar de 

ainda tímida, vem-se mostrando gradativamente mais intensa e visível, principalmente por meio 

da consolidação e solidificação de institutos como o do amicus curiae no âmbito do Supremo 

Tribunal Federal. Assim, audiências públicas, sustentações orais por parte de representantes da 

sociedade civil organizada etc.11 são já uma realidade em vários processos e ações que tramitam 

junto à instância máxima do Poder Judiciário brasileiro. 

Nessa linha, associados ao próprio princípio da publicidade previsto no caput do Art. 37 

da Constituição da República, exigindo que a Administração Pública brasileira seja integralmente 

norteada pela publicidade, sobretudo dos atos por ela praticados, assim como de suas bases, 

motivações e demais elementos formadores das respectivas medidas administrativas e políticas, 

os institutos anteriormente citados são exemplo irrefutável do crescimento, no país, do estímulo à 

participação da população em negócios e processos até então e, outrora, relegados e reservados às 

cúpulas e centros de poder e decisão, os quais se valiam de princípios ligados à legitimidade de 

seus atos para garantir a sobrevivência das medidas e decisões tomadas e praticadas. 

Mas, se em meio a algumas manifestas desvantagens, virtudes e vantagens já podem ser 

enxergadas nos institutos citados – lembre-se sempre, selecionados a título exemplificativo no 

                                                
10 Seja de forma presencial nos Tribunais espalhados por todo o país, seja, até mesmo, pelas redes de televisão, que 
já possuem canais exclusivamente voltados para a transmissão de julgamentos, o principal desses, relativos aos 
julgamentos do Supremo Tribunal Federal. 
11 A abertura legislativa para a introdução, no direito brasileiro, dos chamados “amigos da Corte”, veio pelo contido 
na parte final, do § 2º, do Art. 7º, da Lei 9.868/99, que assim estatui: “Art. 7º. Não se admitirá intervenção de 
terceiros no processo de ação direta de inconstitucionalidade. (...) § 2o O relator, considerando a relevância da 
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interior do texto constitucional brasileiro e de eventuais leis complementadoras -, imagine-se a 

participação popular mais seletiva do ponto de vista opinativo e participativo no processo de 

elaboração de lei. E é exatamente isto que ocorre no caso específico da Lei 10.257/2001, com 

enfoque privilegiado à regulamentação das normas e diretrizes gerais a serem seguidas pelos 

Planos Diretores, máxime no momento de sua elaboração. 

Entretanto, não há como negar o acima já exposto: somente empolgaram-se de modo mais 

intenso os grupos sociais interessados na criação do Estatuto da Cidade, exercendo, assim, seus 

poderes de pressão junto aos órgãos legislativos, em razão de a Constituição de 1988, ainda que 

de forma discreta – sob certo ponto de vista -, ter dedicado terreno e espaço para a normatização 

do Plano Diretor. O dirigismo constitucional findou por ser positivo em matéria urbanística, 

tendo a Constituição exercido papel decisivo na consolidação do Direito Urbanístico e de uma 

Constituição Urbanística propriamente dita. 

De qualquer maneira, é importante demonstrar, nas linhas seguintes, como o Estatuto da 

Cidade, complementador da Constituição, regulou o Plano Diretor e a ele reservou normas 

exemplares no tocante à preservação de uma sociedade participativa. 

Em breve síntese do regime jurídico estatutário conferido ao Plano Diretor, o artigo 41 do 

Estatuto da Cidade assim estatui: 
Art. 41. O plano diretor é obrigatório para cidades: 
I – com mais de 20.000 (vinte mil) habitantes; 
II – integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas; 
III – onde o Poder Público municipal pretenda utilizar os instrumentos previstos no 
parágrafo 4º do Art. 182 da Constituição Federal; 
IV – integrantes de área de especial interesse turístico; 
V – inseridas na área de influência de empreendimentos ou atividades com significativo 
impacto ambiental de âmbito regional ou nacional. 

 

Entretanto, realce-se o previsto no artigo 182, parágrafo primeiro, da Constituição: 
O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de 
vinte mil habitantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de 
expansão urbana. 
 

                                                                                                                                                        
matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, observado o prazo 
fixado no parágrafo anterior, a manifestação de outros órgãos ou entidades”. 
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Portanto, tangenciando uma possível alegação de inconstitucionalidade12 dos incisos II a 

V, do artigo 41, do Estatuto - o que, no entender atual do autor, parece não existir, em razão de o 

Plano Diretor ser uma lei positiva, ou seja, portadora de elementos e normas fundamentais a 

qualquer cidade, tenha ela ou não mais de vinte mil habitantes - cumpre destacar que um 

Município com menos de 20 mil habitantes ou que não se enquadrasse nos incisos do artigo 41, 

não poderia ser obrigado a elaborar um Plano Diretor. Mas não se pode esgotar o tema com esta 

primeira constatação. 

Certamente, o dever de atendimento às normas constitucionais se estende a todos os 

Municípios brasileiros, qualquer que seja o número de habitantes, enquadrando-se ou não nos 

incisos do artigo 41 do Estatuto da Cidade.  Assim, caso um Município com dez mil habitantes 

deseje implantar um dos instrumentos de política urbana previsto no Estatuto da Cidade, de 

maneira a respeitar as normas constitucionais urbanísticas vigentes, deverá elaborar um Plano 

Diretor, o qual possa trazer diretrizes gerais de desenvolvimento urbano para aquele Município e 

prever a aplicação do correspondente instrumento. Da mesma forma, os Municípios com mais de 

vinte mil habitantes, de acordo com o previsto no Estatuto, juntamente com o estatuído pela Carta 

Magna pátria, caso desejem lançar mão dos instrumentos de política urbana em relação aos quais 

se exigiu complementação legislativa municipal, deverão, primeiramente, elaborar o Plano 

Diretor, a partir do qual passará a ser possível a criação e aplicação dos supra ditos instrumentos 

estatutários. 

Sob enfoque constitucional, em acréscimo ao já esboçado, não se deve olvidar que os 

parágrafos primeiro e segundo do artigo 182 da Constituição brasileira definem as fronteiras e o 

conteúdo básico do Plano, considerando-se sempre as funções sociais da propriedade, às quais se 

associam as funções sociais e ambientais da cidade. 

                                                
12 A inconstitucionalidade residiria no fato de o legislador constituinte originário ter previsto uma obrigatoriedade de 
criação do Plano Diretor apenas para cidades com mais de vinte mil habitantes, enquanto que o legislador 
infraconstitucional, quando da elaboração do Estatuto da Cidade, ampliou o rol de obrigatoriedades. Conforme 
corroborado ao longo do texto, não se entende haver inconstitucionalidade em razão de a criação de um Plano 
Diretor ser medida positiva, válida, adequada e benéfica para uma cidade. 
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Nesse sentido, conclui-se que quaisquer dos municípios enquadrados nos incisos do supra 

transcrito Art. 41 do Estatuto da Cidade devem elaborar seus respectivos Planos Diretores, assim 

como, logicamente, quaisquer outros ali não enquadrados que desejem utilizar os instrumentos e 

institutos de política urbana trazidos pela Lei 10.257/2001. Esta é a conclusão mais direta e 

pautada em uma interpretação, até mesmo, finalística das normas constitucionais e contidas no 

Estatuto da Cidade. 

O Plano Diretor, ressalte-se, não pode prescindir da apresentação, pelo respectivo Poder 

Executivo Municipal, de projeto de lei à correspondente Câmara dos Vereadores, a quem 

competirá analisar, alterar – se for o caso – e aprovar, por maioria absoluta, o Plano Diretor, na 

verdade, uma lei complementar municipal. E, na mesma linha, é imperioso salientar que o Plano 

Diretor, conforme já por nós afirmado em várias ocasiões, é uma lei portadora de normas gerais e 

específicas, paradoxo resolvido a partir da explanação que se segue. 

Se analisado sob o ângulo nacional, não há dúvidas de que cada Plano Diretor, de cada 

município brasileiro, é lei com caráter específico, pois abraçará as particularidades e 

características de cada município. Mas, por outro lado, se examinado apenas sob o manto do 

município que o criou, o Plano Diretor será um portador de normas gerais sobre o 

desenvolvimento urbano daquele município, pois caberá a leis municipais específicas 

complementarem as previsões do Plano, além de ao próprio Poder Executivo agir de maneira a 

implantar – até a partir de Decretos regulamentares – e concretizar as orientações contidas no 

Plano Diretor. 

Outro ponto para o qual se chama a atenção, neste breve estudo, é exatamente o do caráter 

dinâmico não somente do planejamento urbano13, mas também e, por corolário, do próprio 

                                                
13 “No que diz respeito ao planejamento, importante ressaltar, sob foco eminentemente jurídico, que se pode estar 
diante de, pelo menos, duas categorias distintas: o planejamento causal e o planejamento conseqüencial. O primeiro 
deles, que pode também ser chamado de planejamento formacional ou originário, se associa ao desenho prévio de 
uma área urbana. Isto é, ao seu planejamento prévio, no papel, com a seguida normatização legal da sua 
concretização e evolução. Nestes casos, embora se possa cogitar de uma área urbana formada sem problemas e 
vícios, a experiência prática demonstra que o planejamento inicial e prévio não impede que fatores supervenientes 
modifiquem o rumo do desenvolvimento urbano, exercendo influências múltiplas no crescimento da área urbana, e 
que novos planejamentos futuros sejam pensados e normatizados para solucionar ou redirecionar os caminhos do 
desenvolvimento urbano. E é exatamente este planejamento incidental que leva o nome do aqui indicado 
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desenvolvimento de cada área urbana. E isto levou o legislador infraconstitucional a estabelecer a 

necessidade da chamada revisão do Plano Diretor. De acordo com o Estatuto da Cidade, assim, 

deve o Plano Diretor ser revisto a cada dez anos, tempo reputado como suficiente para que uma 

determinada área urbana precise rever seus conceitos e linhas normativas para o desenvolvimento 

de sua área urbana. Este, assim, o teor do § 3º, do Art. 40, da Lei 10.257 de 2001: 
Art. 40. O plano diretor, aprovado por lei municipal, é o instrumento básico da política 
de desenvolvimento e expansão urbana. 
 
(...) 
 
§ 3o A lei que instituir o plano diretor deverá ser revista, pelo menos, a cada dez anos.14 

 

Enfim, se toda a importância deste fundamental instrumento legal ainda não se mostrarem 

e ex-surgirem nos dispositivos e comentários acima, ressalte-se, ainda, a relevante e necessária 

participação popular em seu processo de elaboração. Em outras palavras, previu o legislador 

infraconstitucional a necessidade imanente de participação da população do respectivo município 

no processo de criação do Plano Diretor. Tal previsão é, sem dúvida, um avanço, sobretudo do 

ponto de vista de estímulo e garantia de uma democracia cada vez mais participativa e não 

somente representativa. Portanto, antes mesmo de se anunciar normas estatutárias, merecem 

destaque algumas considerações teóricas sobre uma mais direta participação popular em um 

                                                                                                                                                        
planejamento conseqüencial” (Bonizzato, Luigi. A Constituição Urbanística e elementos para a elaboração de uma 
teoria do direito constitucional urbanístico. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2010, p. 22.). Vários são os estudos 
que cuidam de forma específica ou multidisciplinar, imediata ou menos direta, do planejamento, da gestão e da crise 
urbana. Entre inúmeros, conferir: Souza, Marcelo Lopes de. Mudar a cidade: uma introdução crítica ao 
planejamento e à gestão urbanos. Rio de Janeiro: Editora Bertrand Brasil, 2002.; Maricato, Ermínia. Brasil, cidades 
alternativas para a crise urbana. 02. ed. Petrópolis: Editora Vozes, 2002.; e Correa, Vera Lúcia de Almeida, 
Vergara, Sylvia Constant (Orgs.). Propostas para uma gestão pública municipal efetiva. Rio de Janeiro: FGV 
Editora, 2003. 
14 É importante ressaltar que o próprio Estatuto da Cidade trouxe previsão sancionatória para os responsáveis, no 
âmbito municipal, pela não revisão do Plano Diretor a cada dez anos. Tais sanções, entretanto, são de eficácia 
duvidosa, tendo em vista o próprio teor do texto legal. Entretanto, aqui se defende, a partir da sedimentação cada vez 
maior da importância deste plano urbanístico, a alteração futura do Estatuto da Cidade para não mais se pensar em 
sanção, mas, sim, em políticas de incentivo e premiação para o Município que segue à risca as determinações legais e 
constitucionais relativas ao desenvolvimento urbano. De qualquer forma, cite-se o teor do inciso VII, do Art. 52, da 
Lei 10.257/2001: “Art. 52. Sem prejuízo da punição de outros agentes públicos envolvidos e da aplicação de outras 
sanções cabíveis, o Prefeito incorre em improbidade administrativa, nos termos da Lei no 8.429, de 2 de junho de 
1992, quando: (...)VII – deixar de tomar as providências necessárias para garantir a observância do disposto no § 
3o do art. 40 e no art. 50 desta Lei”. 
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regime democrático. Os estudos são variados, mas alguns foram aqui eleitos por questões de 

aproximação com o tema ora estudado. É o que se verá, a seguir. 

 

IV. Sociedade Participativa e Planos Diretores no Brasil: extensão, alcance e 

exemplo indígena 

O Estatuto da Cidade, abstendo-se de incompreensões de que é vítima e de prováveis 

imperfeições, foi generoso em dispositivos prevendo a participação direta da sociedade na 

resolução de questões relativas à qualidade de vida do cidadão brasileiro, sobretudo do morador 

de grandes centros urbanos.15 Todavia, cumpre lembrar que a crise que afeta o sistema 

representativo, típico de grande parte dos regimes democráticos do mundo, faz com que a própria 

sociedade, organizada em seus variados grupos de pressão e interesse, busque meios de melhor 

agir e, principalmente, fazer valer seus direitos mais basilares. E não é difícil perceber que, 

quando se vê legalmente amparada, esta mesma sociedade adquire imenso poder, pois sua 

participação em políticas e decisões públicas não se dará somente calcada em princípios de 

cidadania participativa16 e em possibilidades constitucionais de atuação17. Ao contrário, tendo o 

                                                
15 Em que pese, entretanto, o fato de alguns importantes dispositivos facilitadores da participação popular terem sido 
alvo de veto do Presidente da República. Ilustrando o alegado, merecem destaque o Art. 43, inciso V, e o Art. 40, § 
5º, ambos vetados pelo Presidente da República, conforme Mensagem nº 730, de 10 de julho de 2001. 
16 Em obra sobre a cidadania no Brasil, José Murilo de Carvalho avalia as conseqüências, no país, de uma cultura 
sempre mais voltada para o Estado do que para a representação. O Brasil, analisado desde a sua independência 
política, em 1822, até os tempos atuais, mantém a tradição de constante e muito mais intensa valorização do Poder 
Executivo, em comparação com qualquer outro Poder. O Governo, assim , surgiria “como o ramo mais importante 
do poder, aquele do qual vale a pena aproximar-se. A fascinação com um Executivo forte está sempre presente, e foi 
ela sem dúvida uma das razões da vitória do presidencialismo sobre o parlamentarismo, no plebiscito de 1993” 
(Carvalho, José Murilo de. Cidadania no Brasil. 05. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2004, p. 221.). 
Destarte, se, por um lado, a tradição de centralidade do Executivo enfraquece a credulidade nas instituições e órgãos 
legiferantes, podendo até ser reputada uma das causas da pouca importância dada, pela população em geral, ao Poder 
Legislativo, por outro lado, poder-se-ia indagar se, atualmente, a desqualificação legislativa – baixa qualidade de 
inúmeras leis produzidas no país - não seria um estímulo à manutenção do status quo imperante, vale dizer, à 
constante valorização do Poder Executivo. No rumo estabelecido, portanto, pode-se estar diante de um movimento 
circular viciado, de difícil e complexa solução. Para o fenômeno desta supremacia do Estado, confundido com o 
Executivo, sobre a representação, dá o apenas mencionado Autor o nome de estadania, em contraste, logicamente, 
com a cidadania. 
17 Não se refere aqui, logicamente, a um enfraquecimento das normas constitucionais e da força normativa da 
Constituição, ampla e sabidamente defendida pelo autor. Na realidade, faz-se menção a uma maior concretude 
trazida pelo ordenamento infraconstitucional, a partir de leis mais específicas sobre a participação popular em 
processos decisórios comumente deixados e conferidos ao Poder Público. 
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Poder Público, por meio de seu órgão produtor de leis, garantido e exigido a participação da 

sociedade em políticas públicas urbanas, a atuação da sociedade civil eleva-se a uma categoria até 

então não imaginada, vale dizer, imprescindível para Administração Pública, a qual, apenas 

depois de posicionamento da comunidade, poderá conduzir o desenvolvimento urbano da cidade. 

Nesse rumo, mostra-se necessária avaliação de conceitos, finalidades e compreensões 

sobre o fortalecimento de uma cidadania participativa, montada em firmes alicerces 

democráticos. Tudo para, ao final, e tendo-se em vista as funções sociais que a cidade deve 

exercer, atingir-se a noção de que todo o cidadão tem o direito de exigir uma vizinhança, bairro, 

região ou, enfim, um país, com maior qualidade de vida e garantidor do bem-estar social18, senão 

em todos, na maioria de seus aspectos. 

Cada vez se torna público, notório e indiscutível que o papel do cidadão na melhoria da 

realidade social em que vive é fundamental. A idéia de uma democracia representativa pura, 

desvinculada da participação direta da sociedade no processo decisório, visto que ao cidadão 

competiria somente escolher, de forma direta, ou seja, por meio do exercício do direito de voto, 

seus governantes, os quais o representariam na realização dos negócios políticos do Estado, 

infirma-se diante da hodierna visão de que à referida democracia representativa deve-se associar 

a democracia participativa. E esta democracia participativa não poderia jamais prescindir de uma 

política de conscientização efetiva da população, a qual remontaria à produção de leis 

comprometidas com a participação social, a investimentos sociais significativos e à remodelagem 

do poder político e seus principais objetivos, que não podem, de forma alguma, desviar-se da 

finalidade precípua de manutenção e persecução do interesse público. 

Em contrapartida, para o atingimento e alcance deste contexto idealizado, deve também a 

sociedade civil escapar e não se deixar contaminar pela passividade, mal que assola grande parte 

da população brasileira capaz e em condições de lutar pela garantia de seus interesses. No 

combate a esta inércia cidadã, por exemplo, já há algum tempo assumiu posição clara José María 

                                                
18 Qualidade de vida e bem-estar social são objetivos estampados na Constituição da República (Art. 182) e em 
Constituições Estaduais e Leis Orgânicas Municipais. Defende-se, inclusive, ser o bem-estar social princípio de 
Direito Urbanístico. Para aprofundamento, conferir: 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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Gómez, declarando, em análise de questões políticas e democráticas na atual conjuntura 

globalizante, que: 

Os governos radicalmente comprometidos com as reformas pró-mercado, em lugar de 

buscar o apoio mais amplo possível através de negociações e pactos e de um forte envolvimento 

das instituições representativas, empenham-se em enfraquecer e tornar ineficazes as oposições 

partidárias e sindicais e o próprio jogo das instituições democráticas em benefício do mais puro 

decisionismo autoritário e estilo tecnocrático de governo. Desse modo, o processo democrático 

fica reduzido ao ritual eleitoral, decretos-lei e explosões fragmentadas de protesto; a participação 

declina e o debate político desaparece; o Estado diminui e a política-espetáculo se entroniza pela 

mão dos meios de comunicação como mais uma prática de consumo simbólico; os partidos 

políticos, sindicatos e organizações sociais representativas enfrentam a alternativa do 

consentimento passivo ou das explosões extraparlamentares; a corrupção e a falta de 

responsabilidade no manejo dos assuntos públicos vão juntas com a degradação da cultura cívica 

e dos laços de solidariedade no próprio seio da sociedade civil, contribuindo assim a reforçar uma 

cidadania extremamente passiva. Longe de avançar no sempre difícil caminho do fortalecimento 

das instituições, práticas e valores democráticos, a democracia se torna nestas latitudes, como diz 

O’Donnell, cada vez mais ‘delegada’ nas figuras presidenciais e nas equipes técnicas e, 

conseqüentemente, cada vez menos representativa e participativa com relação ao cidadão comum. 

Ocorre que a aqui no Sul, como no Norte, embora de maneira mais dramática e perversa (porque 

se tenta desmantelar o pouco e desigual que existe em matéria de mecanismos de bem-estar 

social), o neoliberalismo tem conseguido obter seus maiores triunfos mais nos planos da política 

e da ideologia do que nos da economia e do social.19   

 

Portanto, deixando de lado especificações, relacionamentos e ponderações realizados pelo 

citado autor, relativos à onda globalizante, juntamente com suas causas e conseqüências e, 

voltando-se para a pontuação sobre uma cidadania menos passiva do que ativa, nota-se que a 

participação da sociedade, em tempos atuais, vem-se tornando, gradativamente, além de meta 
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primordial a ser alcançada, imperativo inafastável em qualquer Estado Democrático e Social de 

Direito. Assim, a participação do cidadão na formação e moldagem de sua cidade ou, mais 

reduzidamente, do bairro ou região onde reside, eleva-o a posição ainda mais relevante e 

indubitavelmente importante dentro da estrutura social na qual se vê inserido, sendo reflexo 

imediato de uma maior preocupação do Poder Público com a participação direta da sociedade no 

processo político-decisório. 

No mesmo viés, já é viável afirmar que grandes diferenças existem entre uma cidadania 

dita ativa ou participativa e uma cidadania passiva, bastando uma, relativa à origem, para se 

depreender a distância existente entre elas: enquanto a primeira cidadania, qual seja, a ativa, 

remonta ao mundo clássico e à polis grega, a segunda é típica do liberalismo político em seus 

primórdios.20 Associando-se a idéia de uma cidadania ativa à noção de cidadania republicana ou 

comunitária, e a idéia de cidadania passiva à noção de cidadania imperial ou liberal, forçoso 

atentar para o fato de que “a primeira envolve uma comunidade exclusiva; a segunda combina 

abertura e inclusão. De acordo com a primeira, o cidadão é o ator político essencial: a 

elaboração das leis e a administração são seu assunto cotidiano. Conforme a segunda, essas 

missões são deixadas aos políticos profissionais: os cidadãos têm outras profissões”.21   

Na mesma direção, a dicotomia acima assinalada entre cidadania ativa e passiva, 

reproduz-se no contraste entre cidadania pública e privada, isto é, entre uma cidadania que tem 

como ponto chave a participação na vida política e social e uma cidadania em que reside 

exclusiva preocupação com o privado e familiar. Para Ricardo Lobo Torres, “no Brasil, por força 

mesmo do patrimonialismo, os laços da cidadania sempre foram frágeis. A moral privada se 

sobrepôs à moral social”, o que impediria a adequada formação de uma cultura cívica.22  

Entretanto, apesar dos variados empecilhos históricos impeditivos da criação de uma 

cultura democrática participativa avançada, nos moldes do que alhures se encontra, é mister 

reforçar o pensamento de que, mesmo ainda distante do ideal, o constitucionalismo atual forneceu 

                                                                                                                                                        
19 Gómez, José María. Política e democracia em tempos de globalização. Petrópolis: Editora Vozes, 2000, p. 41-42. 
20 Torres, Ricardo Lobo (Org.). Teoria dos direitos fundamentais. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 317. 
21 Torres, Ricardo Lobo. Obra citada, p. 318. 
22 Idem, 319. 
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meios de exercício da cidadania eficazes, os quais, em comunhão com um paralelo processo de 

conscientização da população23, servem de apoio para uma possível participação da sociedade em 

questões que, outrora, reservavam-se somente aos detentores do poder político. 

No âmbito da luta por seus direitos, tendo em vista a natureza das relações existentes, vale 

dizer, protagonizadas e cimentadas em amplitude delimitada e com contornos específicos, o 

cidadão brasileiro, de acordo com o que vem sendo apontado ao longo deste breve estudo, ao 

exigir um meio de vida mais qualitativo para si e sua família, estará, mais do que garantindo um 

bem-estar social para toda sua comunidade, praticando sua cidadania em seara local, isto é, mais 

associada à região em que vive. 

Assim e, por isso, vem-se sustentando que o cidadão nacional, ao batalhar por um bairro 

melhor e com maior qualidade de vida, estará, automaticamente, favorecendo o desabrochar de 

uma melhor cidade, região ou, até mesmo, país. Nesse sentido, a Lei 10.257/2001 foi generosa e 

em boa hora trouxe à tona a necessidade de participação popular no processo de elaboração do 

Plano Diretor. Eis o previsto no § 4º, do Art. 40, da apenas citada lei: 
§ 4o No processo de elaboração do plano diretor e na fiscalização de sua implementação, 
os Poderes Legislativo e Executivo municipais garantirão: 
 

                                                
23 Sobre conscientização, sua concretização envolve complexa rede de fatores, todos intercalados e dependentes entre 
si, matéria esta que não se abordará no presente momento, sobretudo em virtude dos fins aqui colimados. E, no que 
diz respeito a outras formas e meios de exercício da cidadania, plebiscitos e referendos são comumente citados como 
importantes avanços democráticos. Por outro lado, respeitadas as necessárias proporções e diferenças de análise, 
quaisquer espécies de consultas à população estão sempre sujeitas a equívocos, a maioria dos quais ligados à 
manipulação das consultas, ou seja, às normalmente duas possibilidades de resposta que se espera (sim ou não, por 
exemplo). Examinando o que chama de “governo das sondagens”, Giovanni Sartori discorre: “Para sermos exatos, 
as sondagens de opinião consistem em respostas dadas a perguntas formuladas pelo entrevistador. Esta 
especificação esclarece logo duas coisas: primeiro, que as respostas dependem amplamente da forma pela qual as 
perguntas são formuladas, dependendo portanto de quem as formula; e segundo é que a própria pergunta por vezes 
concorre para “forçar” uma resposta improvisada naquele momento. Daí perguntamos: será que isso diz de fato o 
que o povo pensa? Quem fizesse tal afirmação, não diria a verdade. Na realidade, a maioria das opiniões 
levantadas por esse tipo de sondagens é: a) fraca, não exprimindo opiniões intensas e realmente sentidas; b) volátil, 
podendo mudar no prazo de poucos dias; c) inventada eventualmente só para dizer alguma coisa, pois para muitos 
indivíduos responder “não sei” é uma frustração e, sobretudo, d) um efeito reflexo, um repique de volta da mídia”. 
É certo que o autor se volta para o estudo de pesquisas de opiniões, mas com viés indiscutivelmente político, o que 
faz com que possam ser aproveitadas conclusões para as formas de participação popular também em consultas 
oficiais e governamentais diretas. A manipulação de pesquisas, por exemplo, também pode perfeitamente ocorrer em 
suas formas institucionalizadas, algumas das quais o referendo e o plebiscito (Sartori, Giovanni. Homo videns: 
televisão e pós-pensamento. Tradução de Antonio Angonese. Bauru: EDUSC, 2001, p. 57-60.). 
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I – a promoção de audiências públicas e debates com a participação da população e de 
associações representativas dos vários segmentos da comunidade; 
II – a publicidade quanto aos documentos e informações produzidos; 
III – o acesso de qualquer interessado aos documentos e informações produzidos. 

  

Perceba-se que não se está diante de mera possibilidade emprestada e faculdade conferida 

aos Poderes Públicos municipais envolvidos. Muito mais do que isso, está-se diante de verdadeira 

imposição a estes Poderes, os quais, caso não garantam a participação popular no processo de 

criação do correspondente Plano Diretor, tê-lo-ão por inválido, comprometendo e viciando todo o 

processo de sua formação. 

É certo que, atualmente, o avanço tecnológico facilita a conferência de publicidade aos 

documentos, atos e informações utilizadas para a elaboração do Plano Diretor, pois a internet é 

via de acesso rápido aos não atingidos por qualquer espécie de exclusão digital. Da mesma 

maneira, a mesma internet viabiliza convocações e marcações de audiências públicas, nas quais a 

população em geral, principalmente organizada em grupos de interesses, pode reclamar por seus 

direitos, apresentando, inclusive, propostas concretas de alteração do texto original do Plano 

Diretor, normalmente já encaminhado à Câmara dos Vereadores pelo Poder Executivo municipal. 

Portanto, a previsão de publicidade e participação da população no processo de 

elaboração do Plano Diretor encontrou no desenvolvimento eletrônico e tecnológico das últimas 

décadas mais um aliado. 

Mas, reforce-se, nem tudo em matéria de acessibilidade e participação da população se 

resume ou incrementa por meio do inegável avanço tecnológico e advento de uma série de novas 

possibilidades digitais. É absolutamente imprescindível a vontade e correção políticas, que fazem 

com que a publicização e a participação popular sejam realmente efetivadas, por meio, ora da 

alimentação de informações em sites especializados e de seu fornecimento na forma impressa, em 

departamentos administrativos e bibliotecas públicas e privadas, ora da convocação real e eficaz 

da população, principalmente – mas não somente - por meio dos órgãos de representação de 

classes e grupos de interesse. 

Nessa linha, se em tantos municípios brasileiros com Planos Diretores a população pôde 

participar dos respectivos processos de elaboração e criação, conferindo ainda maior legitimidade 
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ao documento legal final, atualmente merece realce o processo de elaboração do Plano Diretor 

em Município brasileiro específico, qual seja, o de São Gabriel da Cachoeira, no Estado do 

Amazonas. E por que? Exatamente porque tal município vem-se se tornando exemplo peculiar de 

pluralidade e diversidade na participação da população na criação de seu Plano Diretor. 

De forma a melhor elucidar o exemplo ora examinado, está-se diante de município 

brasileiro fronteiriço ou, em melhores dizeres, limítrofe com território não mais brasileiro. 

Localiza-se no extremo Noroeste brasileiro, fazendo fronteira com países como Colômbia e 

Venezuela. 

Apesar de possuir amplo território (o terceiro maior território municipal brasileiro)24, sua 

população não condiz com a grandeza territorial, podendo ser estimada em, aproximadamente, 40 

mil habitantes. Entretanto, o que chama mais atenção em termos quantitativo-populacionais não é 

o número final dos habitantes e, sim, o seu crescimento nos últimos anos. E com especial atenção 

à chamada área urbana. Em 1991, a população citadina era de sete mil habitantes, saltando, no 

ano de 2005, já para quinze mil habitantes. E o referido crescimento findou por trazer variados 

problemas para a população local, uma vez que a falta de planejamento para a solidificação da 

qualidade de vida, bem-estar social, sustentabilidade, dignidade urbana, entre outros princípios de 

Direito Urbanístico, fez com que os governos locais acendessem o sinal de alerta e começassem a 

realmente se preocupar com a criação de um plano urbanístico de qualidade. 

E, como se não bastasse a peculiar localização do referido Município – em área de 

fronteira e com arredores tomados pela floresta amazônica -, o que mais o diferenciou em matéria 

de participação popular na elaboração de um Plano Diretor foi a necessidade de presença maciça 

das comunidades indígenas nesse processo. Ressalte-se que São Gabriel da Cachoeira possui 23 

povos indígenas, espalhados por mais de 550 comunidades, que ocupam quase 90% do território 

(em áreas indígenas demarcadas). Somados à população não indígena, formam um povo plural e 

diversificado, mas ligado, sobretudo, pelo fato de habitar e ter interesses imediatos na mesma 

                                                
24 Possui mais 109 mil quilômetros quadrados de área. Altamira, no Estado do Pará, é considerado o município com 
maior extensão territorial do Brasil: 159.696 quilômetros quadrados. Em segundo lugar, surge o Município de 
Barcelos, no Estado do Amazonas, com seus 122.476 quilômetros quadrados de área. E, enfim, chega-se ao terceiro 
colocado, o ora estudado município de São Gabriel da Cachoeira, com 109.185 quilômetros quadrados. 
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região. Um Plano Diretor, neste município e que respeite as previsões contidas no Estatuto da 

Cidade e Constituição de 1988, deve respeitar a participação dos variados grupos sociais em seu 

processo de criação. 

A título de maior e mais preciso esclarecimento, entretanto, é fundamental ressaltar que a 

Constituição brasileira, assim como leis infraconstitucionais, trazem garantias e direitos 

específicos aos silvícolas. Nesse sentido, ao se examinar os Arts. 231 e 232 da Constituição da 

República percebe-se que aos índios é dado o reconhecimento de sua cultura (organização social, 

costumes, línguas, crenças e tradições) e de seus direitos originários sobre as terras 

tradicionalmente ocupadas. E, embora tenha o legislador constituinte originário conferido clara e 

maior preocupação com suas terras, respectivas posses e limitação à exploração de solo e 

subsolo, restou claramente evidenciada a proteção constitucional tanto do índio enquanto 

indivíduo, quanto das comunidades e organizações indígenas25. 

E o Estatuto do Índio, Lei 6001, de 19 de dezembro de 1973, elaborada sob a vigência da 

Emenda nº 01/69 à Constituição de 1967, assim determina em seus Arts. 1º e 2º, recepcionados, 

com os ajustes materiais necessários, pela Constituição de 1988: 

 
Art. 1º Esta Lei regula a situação jurídica dos índios ou silvícolas e das comunidades 
indígenas, com o propósito de preservar a sua cultura e integrá-los, progressiva e 
harmoniosamente, à comunhão nacional.  
 
Parágrafo único. Aos índios e às comunidades indígenas se estende a proteção das leis 
do País, nos mesmos termos em que se aplicam aos demais brasileiros, resguardados os 
usos, costumes e tradições indígenas, bem como as condições peculiares reconhecidas 
nesta Lei.  
 
Art. 2° Cumpre à União, aos Estados e aos Municípios, bem como aos órgãos das 
respectivas administrações indiretas, nos limites de sua competência, para a proteção das 
comunidades indígenas e a preservação dos seus direitos:  
I - estender aos índios os benefícios da legislação comum, sempre que possível a sua 
aplicação;  
II - prestar assistência aos índios e às comunidades indígenas ainda não integrados à 
comunhão nacional;  
III - respeitar, ao proporcionar aos índios meios para o seu desenvolvimento, as 
peculiaridades inerentes à sua condição;  

                                                
25 De acordo também com o texto constitucional em vigor, compete privativamente à União legislar sobre 
populações indígenas (Art. 22, inciso XIV, da Constituição de 1988). 
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IV - assegurar aos índios a possibilidade de livre escolha dos seus meios de vida e 
subsistência;  
V - garantir aos índios a permanência voluntária no seu habitat, proporcionando-lhes ali 
recursos para seu desenvolvimento e progresso;  
VI - respeitar, no processo de integração do índio à comunhão nacional, a coesão das 
comunidades indígenas, os seus valores culturais, tradições, usos e costumes;  
VII - executar, sempre que possível mediante a colaboração dos índios, os programas e 
projetos tendentes a beneficiar as comunidades indígenas;  
VIII - utilizar a cooperação, o espírito de iniciativa e as qualidades pessoais do índio, 
tendo em vista a melhoria de suas condições de vida e a sua integração no processo de 
desenvolvimento;  
IX - garantir aos índios e comunidades indígenas, nos termos da Constituição, a posse 
permanente das terras que habitam, reconhecendo-lhes o direito ao usufruto exclusivo 
das riquezas naturais e de todas as utilidades naquelas terras existentes;  
X - garantir aos índios o pleno exercício dos direitos civis e políticos que em face da 
legislação lhes couberem.  

 

Atente-se para as previsões contidas no parágrafo único do Artigo 1º e, entre outros, nos 

incisos I, III, VI, VII e X, as quais, de forma menos ou mais direta, vão ao encontro da 

necessidade de sua participação nas decisões ligadas à criação e mantença de tão importante 

documento social, como pode ser reputado o Plano Diretor. 

Não se olvide, da mesma maneira, o previsto nos Arts. 5º e 6º do mesmo Estatuto do 

Índio: 
TÍTULO II 
Dos Direitos Civis e Políticos 
 
CAPÍTULO I 
Dos Princípios 
 
Art. 5º Aplicam-se aos índios ou silvícolas as normas dos artigos 145 e 146, da 
Constituição Federal, relativas à nacionalidade e à cidadania.  
 
Parágrafo único. O exercício dos direitos civis e políticos pelo índio depende da 
verificação das condições especiais estabelecidas nesta Lei e na legislação pertinente.  
 
Art. 6º Serão respeitados os usos, costumes e tradições das comunidades indígenas e 
seus efeitos, nas relações de família, na ordem de sucessão, no regime de propriedade e 
nos atos ou negócios realizados entre índios, salvo se optarem pela aplicação do direito 
comum.  
 
Parágrafo único. Aplicam-se as normas de direito comum às relações entre índios não 
integrados e pessoas estranhas à comunidade indígena, excetuados os que forem menos 
favoráveis a eles e ressalvado o disposto nesta Lei.  
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Perceba-se, portanto, que o índio é sujeito de direitos, ainda de forma especial e peculiar 

(sui generis), com o dever de a eles ser conferida a nacionalidade brasileira e direitos ligados ao 

exercício da cidadania, tais como de ordem civil e política. 

Contudo, embora a associação das normas constitucionais com as urbanísticas e, 

outrossim, com as reguladoras dos silvícolas, mostre-se necessária no caso concreto trazido à 

baila nas linhas anteriores, não há dúvidas de que problemas foram – continuarão a existir – 

encontrados até a final aprovação do Plano Diretor do município de São Gabriel da Cachoeira, no 

ano de 200626. Diversidade étnica e linguística ligada às várias comunidades indígenas, o que 

dificulta a comunicação e, consequentemente, a participação da população no processo 

democrático de criação do Plano Diretor27; grandes distâncias entre as sedes de inúmeras 

comunidades e os centros de discussão e debate das questões a serem tratadas no Plano Diretor; 

necessidade de entendimento de variadas culturas, contradições e costumes distintos, em um 

                                                
26 Lei complementar municipal nº 209, de 21 de novembro de 2006, que em sua ementa, saliente-se, de forma 
redundante – pois todo Plano Diretor deve necessariamente ser aprovado mediante processo em que foram, pelo 
menos, garantidas as formas de participação popular previstas do Estatuto da Cidade -, assim estabelece: “Dispõe 
sobre PLANO DIRETOR PARITICIPATIVO DO MUNICÍPÍO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA e dá outras 
providências”. 
27 Ressalte-se que o primeiro princípio – assim chamado pelo legislador local - do Plano Diretor de São Gabriel da 
Cachoeira, citado no Art. 3º, inciso I, do referido Plano, é exatamente o respeito aos direitos culturais e territoriais 
das comunidades tradicionais. Assim estatui na íntegra, o referido Art. 3º: “Art. 3º. São princípios do Plano Diretor 
de São Gabriel da Cachoeira: I. Respeito aos direitos culturais e territoriais das comunidades tradicionais; II. 
Cumprimento da função socioambiental da cidade e da propriedade; III. Democratização do planejamento e gestão 
territorial”. E, em seus parágrafos, são explicadas as escolhas legislativas pelos entendidos princípios mencionados 
(em destaque, questões mais diretamente relacionadas aos interesses indígenas): “Parágrafo 1°. Os usos, costumes e 
tradições das comunidades que vivem em São Gabriel da Cachoeira devem ser respeitados em virtude da 
importância da diversidade dos grupos étnicos que formam a sociedade local, cada qual com seus próprios valores 
culturais, relações socioambientais, territorialidades e formas de organização coletiva. Parágrafo 2°. A função 
socioambiental do município de São Gabriel da Cachoeira corresponde ao direito à cidade para todos, o que 
compreende: I. A eliminação da pobreza, a redução das desigualdades sociais e a promoção da justiça social; II. A 
universalização dos acessos à moradia adequada, ao saneamento ambiental, às condições adequadas de 
mobilidade, à infra-estrutura urbana, aos equipamentos comunitários de educação, saúde, esporte, lazer e cultura. 
Parágrafo 3°. A propriedade cumpre sua função socioambiental quando: I. Seu uso e a ocupação estiver de acordo 
com o interesse coletivo; II. For utilizada de maneira ambientalmente sustentável; III. Garantir os direitos 
originários dos povos indígenas sobre as terras que tradicionalmente ocupam; IV. Não favorecer a especulação 
imobiliária; V. Atender às exigências deste Plano Diretor; VI. Atender às necessidades dos cidadãos quanto à 
qualidade de vida e à justiça social. Parágrafo 4°. A democratização do planejamento e da gestão territorial se dará 
através da: I. Institucionalização e descentralização de órgãos e técnicas de planejamento e gestão territorial; II. 
Organização da administração pública municipal articulada com canais, procedimentos e instrumentos de 
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mesmo território: todos estes, entre inúmeros outros, desafios vividos, no passado e 

cotidianamente, pelos moradores, silvícolas ou não, deste peculiar município brasileiro. 

E, como se muitas já tivessem sido as previsões legais até aqui salientadas, direcionadas 

aos municípios e às cidades, principalmente brasileiras (algumas das quais, inclusive, citadas a 

título de enriquecimento do trabalho), não se deve esquecer de que o legislador reservou, no 

Estatuto da Cidade, outro e inteiro capítulo ao por ele denominado gestão democrática da cidade. 

Queda-se, desse modo, oportuna e condizente com o caminho optado, menção final e análise 

daquilo que, de certa maneira, tem sido considerado uma das grandes conquistas da nova Lei 

Federal, frise-se, a denominada gestão democrática da cidade, que enrijece, indubitável e 

fortemente, as formas e modalidades de participação popular e democracia participativa até aqui 

expostas e destrinchadas. Suas normas, assim, encontram-se presentes, principalmente, nos 

artigos 43 a 45 do Estatuto, os quais estabelecem as diretrizes gerais a serem seguidas pela União, 

Estados e, sobretudo, Municípios. 

Para a garantia da supra referida gestão democrática da cidade, assim, deverão ser 

utilizados os instrumentos oferecidos pela lei, quais sejam, órgãos colegiados de política urbana, 

nos níveis nacional, estadual e municipal; debates, audiências e consultas públicas; conferências 

sobre assuntos de interesse urbano, nos níveis nacional, estadual e municipal; e iniciativa popular 

de projeto de lei e de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano.28 

                                                                                                                                                        
participação comunitária democráticas; III. Democratização das discussões e decisões sobre assuntos de interesse 
público que afetam as condições de vida coletiva”. 
28 Vale lembrar, conforme anteriormente já levantado, que o Estatuto da Cidade, além da iniciativa popular de lei, 
não descartou a possibilidade de realização de plebiscitos e referendos – Art. 4º, inciso V, alínea “s” -, entendidos os 
primeiros como um questionamento prévio à população acerca de determinado assunto e os segundos como uma 
forma de manifestação popular em que o eleitorado aprova ou rejeita, posteriori, uma atitude governamental. São 
todos espécies de democracia semidireta e formas de reaproximação do cidadão das decisões políticas do Estado. No 
que se refere à iniciativa popular de lei, Celso Ribeiro Bastos assim a define: “é o direito de uma parcela da 
população (um por cento do eleitorado) apresentar ao Poder Legislativo um projeto de lei que deverá ser 
examinado e votado”. E complementa o mesmo autor afirmando que “os eleitores também podem usar deste 
instrumento em nível estadual e municipal” (Bastos, Celso Ribeiro. Curso de Direito Constitucional. 22. ed. São 
Paulo: Editora Saraiva, 2001, p. 282.). Para um estudo mais aprofundado, conferir: Bonizzato, Luigi; Reis, José 
Carlos Vasconcellos dos. Direito Constitucional: questões clássicas, contemporâneas e críticas. Rio de Janeiro: 
Editora Lumen Juris, 2011. 
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Da mesma forma, no que se refere à gestão orçamentária participativa, prevista no Art. 4º, 

inciso III, alínea “f”, debates, audiências e consultas públicas serão importantes e indispensáveis 

instrumentos para a aprovação, pela Câmara Municipal, de propostas do plano plurianual, da lei 

de diretrizes orçamentárias e do orçamento anual.29 

E, calcificando o ideal de uma cidadania participativa, não olvidou o Estatuto da Cidade 

citação ao fato de que os organismos gestores das regiões metropolitanas e aglomerações urbanas 

incluirão obrigatória e significativa participação da população e de associações representativas 

dos vários segmentos da comunidade, de modo a garantir o controle direto de suas atividades e o 

pleno exercício da cidadania (Art. 45). 

Por conseguinte, não gera tormenta a compreensão de que o legislador federal, ao elaborar 

o ora enfocado Estatuto da Cidade, fez questão de nele incluir a obrigatoriedade de participação 

da população no processo decisório do desenvolvimento urbano da região em que vive e na qual, 

obviamente, guarda especial interesse. 

E, já nesta mais de uma década de existência e com grande, mas ainda latente potencial 

normativo, o Estatuto da Cidade vem cultivando um rol de críticas e elogios, fragmentados de 

acordo com os instrumentos avaliados. Nesse sentido é que especialistas foram gradativamente se 

posicionando, aqui se destacando, no que tange à gestão democrática da cidade e à sua relação 

com o Plano Diretor, a opinião assumida por Raquel Rolnik, pouco após a entrada em vigor da 

Lei 10.257/2001: 
De acordo com as diretrizes expressas no Estatuto, os Planos Diretores devem contar 
necessariamente com a participação da população e de associações representativas dos 
vários segmentos econômicos e sociais, não apenas durante o processo de elaboração e 
votação, mas, sobretudo, na implementação e gestão das decisões do Plano. Assim, mais 
do que um documento técnico, normalmente hermético ou genérico, distante dos 
conflitos reais que caracterizam a cidade, o Plano é um espaço de debate dos cidadãos e 
de definição de opções, conscientes e negociadas, por uma estratégia de intervenção no 
território. Não se trata aqui da tradicional fase de ‘consultas’ que os planos diretores 
costumam fazer – a seus interlocutores preferenciais, ’clientes’ dos planos e leis de 
zoneamento, que dominam sua linguagem e simbolização. O desafio lançado pelo 
Estatuto incorpora o que existe de mais vivo e vibrante no desenvolvimento de nossa 
democracia – a participação direta (e universal) dos cidadãos nos processos decisórios. 
Audiências públicas, plebiscitos, referendos, além da obrigatoriedade de implementação 
de orçamentos participativos são assim mencionados como instrumentos que os 

                                                
29 Art. 44, do Estatuto. 
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municípios devem utilizar para ouvir, diretamente, os cidadãos em momentos de tomada 
de decisão sobre sua intervenção sobre o território.30 
 

 

Destarte, é mister salientar que a democrática gestão da cidade é elemento e fator de suma 

relevância para as cidades brasileiras, excepcionando-se somente e, como não poderia deixar de 

ser, sua utilização maculada pela consecução de interesses escusos e desvinculada do interesse da 

coletividade interessada. Os avanços nesta seara, após os por vezes mencionados 10 anos de 

vigência e validade do Estatuto da Cidade, são consideráveis, mas, repita-se, ainda pequenos se 

considerado todo o vasto potencial normativo da Lei 10.257/2001. Talvez a grande vitória tenha 

realmente sido aquela voltada à elaboração e criação do Plano Diretor, instrumento 

multidisciplinar que findou por vincular Prefeituras e Câmaras dos Vereadores espalhadas por 

todo país, ávidas e, muitas vezes, desesperadas pela ameaça de improbidade administrativa – mal 

interpretada, é verdade – decorrente das normas do Estatuto da Cidade. A “necessidade”, reitere-

se, em muitos casos, mal interpretada e entendida, de criação do Plano Diretor, levou à também 

necessidade de respeito ao seu processo de elaboração (em linhas anteriores já bem destacado), o 

qual, se não bem utilizado em um primeiro momento, pelo menos serviu de demonstração à 

população e a vários grupos sociais de que a participação popular direta começou a ganhar mais 

força e prestígio. 

 

V. Considerações Finais 

Conclui-se, portanto, que a criação do Plano Diretor, de competência exclusiva dos 

Municípios, ente federativo nacional mais próximo da população, confirma a obrigatoriedade 

exclusiva de tal ente atuar em prol da elaboração e consecução do seu respectivo instrumento 

portador de normas gerais e específicas de desenvolvimento urbano e sobre matéria urbanística, 

da melhor maneira, mais precisamente, em consonância com o que determina o Estatuto da 

Cidade e, em última instância, a própria Constituição da República. 

                                                
30 Rolnik, Raquel. Estatuto da Cidade – instrumento para as cidades que sonham crescer com justiça e beleza. [on 
line] Disponível na Internet via www.URL: <http://www.polis.orb.Br/publicações/artigos/estatutonojb.html>. Última 
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Com efeito, com nitidez se infere que da decisão de elaborar um Plano Diretor, depende 

boa parte da viabilidade pragmática do Estatuto da Cidade.31 Em um país eminentemente 

urbano32, a cidade deve ser a grande fomentadora e promotora do bem-estar social e da qualidade 

de vida, cumprindo sua função social e ambiental, sendo geratriz do progresso com os máximos 

possíveis indicadores qualitativos e concessora do desenvolvimento mais próximo da 

sustentabilidade. 

Na sua quase década e meia de vida, a Lei 10.257/2001 é firme em seus propósitos, 

merecendo cada dia maior destaque nas agendas políticas, jurídicas, econômicas e no cenário 

nacional geral. E, se isto ocorrer com maior intensidade, certa e paralelamente estar-se-á 

conferindo maior aplicabilidade e efetividade às normas constitucionais, sobretudo às sociais, que 

versam sobre direitos tão reclamados em áreas urbanas, como moradia, saúde, educação, lazer, 

segurança, entre tantos outros. 

                                                                                                                                                        
Atualização em 06 de agosto de 2001, p. 02. 
31 Por outro lado, embora a importância do Plano Diretor seja inegável, eventual dificuldade em sua elaboração ou, 
até mesmo, em uma elaboração adequada e qualitativa – fato verificado, na última década, em vários municípios do 
Brasil, que mínima ou nenhuma informação mostraram ter do Plano Diretor, além, por conseqüência ou como causa, 
de escassa preocupação com o tema -, faz com que outras soluções possam ser propostas. Uma delas seria a 
interpretação das normas urbanísticas como portadoras de direitos sociais. Neste caso, a fundamentalidade a estes 
inerente faria com que a aplicação das normas urbanísticas fosse imediata e independente de qualquer 
complementação legislativa. Sobre o assunto, com maiores detalhamentos, também já nos manifestamos em outra 
ocasião: Bonizzato, Luigi. Propriedade urbana privada & direitos sociais. Editora Juruá, 2007, p. 145-182. 
32 Pesquisas realizadas desde o início da primeira década do século XXI apontaram para um percentual aproximado 
de 82% de população urbana. Tal índice, certamente, é criticado por alguns especialistas, os quais questionam os 
critérios utilizados para se determinar se uma área seria urbana ou rural. Segundo José Eli da Veiga, o Brasil seria 
menos urbano do que se calcula. Para o citado Autor, 455 municípios brasileiros, nos quais se encontram 57% da 
população nacional, comporiam o Brasil inequivocamente urbano. Outros 567 municípios, pelo Autor considerados 
vilas, localizar-se-iam em uma classificação intermediária, não sendo reputados urbanos nem rurais. Em tais 
municípios estariam 13% dos habitantes do país e aqueles representariam 10% dos municípios brasileiros. Enfim, o 
Brasil essencialmente rural seria formado por 4.485 municípios, vale dizer, 80% dos municípios brasileiros, nos 
quais estariam 30% da população. Portanto, o grau de urbanização do Brasil não seria de, aproximadamente, 82% e, 
sim, de cerca de 70%. O mesmo Autor apenas assinalado profere severas críticas ao fato de toda a sede de município 
(cidade) ou de distrito (vila) do país ser considerada urbana, independentemente das suas características. Segundo o 
Autor: “O caso extremo está no Rio Grande do Sul, onde a sede do município União da Serra é uma ‘cidade’ na 
qual o Censo Demográfico de 2000 só encontrou 18 habitantes” (Veiga, José Eli da. Cidades imaginárias: o Brasil é 
menos urbano do que se calcula. 02. ed. Campinas: Editora Autores Associados, 2003, p. 32.). 


