
Acórdão  nº  66.667-0/6  (AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE  DA  LEI 
COMPLEMENTAR  nº  884,  de  25  de  junho  de  1999,  DO MUNICÍPIO  DE  RIBEIRÃO 
PRETO) (versa sobre a iniciativa legislativa para a expansão da zona urbana e a prévia 
necessidade de estudos técnicos para a elaboração de planos, programas e projetos 
urbanísticos)

EMENTA:

INCONSTITUCIONALIDADE  -  Lei  Municipal  de  iniciativa  de  Vereador  que 
altera, sem planejamento prévio, as zonas de expansão urbana - Ação Direta 
julgada  procedente  -  Em  certos  temas  urbanísticos,  exigentes  de  prévio 
planejamento,  tendo em vista o adequado desenvolvimento das cidades,  a 
iniciativa  legislativa  é  exclusiva  do  Prefeito,  sob  cuja  orientação  e 
responsabilidade se prepara os diversos planos. 

Vistos,  relatados  e  discutidos  estes  autos  de  AÇÃO  DIRETA  DE 
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI nº 66.667-0/6, da Comarca de SÃO PAULO, em que 
é requerente o  PREFEITO MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, sendo requerido o 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO:

ACORDAM, em Órgão Especial  do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por 
votação unânime, rejeitar a matéria preliminar e julgar procedente a ação.

1. O PREFEITO MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO ajuizou a presente Ação Direta de 
Inconstitucionalidade, objetivando a declaração de invalidade da Lei Complementar nº 
884, de 25 de junho de 1999, desse Município, originária de projeto de lei de iniciativa 
de Vereador e promulgada pelo Presidente da Câmara Municipal após o veto do Chefe 
do Poder Executivo. Referido diploma legal,  alterando a redação de leis anteriores, 
modificou a descrição das zonas de expansão urbana I e II de Ribeirão Preto.

Sustentou  o  autor,  em  síntese,  que  as  disposições  respectivas,  além  de  ferir  os 
princípios  da  razoabilidade  e  do  interesse  público,  e  da  separação  dos  Poderes, 
contemplados nos artigos III e 5º da Constituição do Estado, violou ainda os artigos 
180, incisos I e II, da mesma Carta, uma vez que a Câmara Municipal concretizou a 
mencionada modificação sem observar as correspondentes normas urbanísticas e de 
segurança, sem levar em conta a função social da cidade e sem os necessários estudos 
prévios. Salientou, por fim, que o Plano Diretor do Município prevê, em tal matéria, a 
iniciativa exclusiva do Poder Executivo para o processo legislativo. 

Deferida a liminar e solicitadas as informações, prestou-as o Presidente da Câmara 
Municipal, ressaltando que, em matéria urbanística, é pacífica a Jurisprudência do Órgão 
Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, no sentido de que é concorrente a 
competência para a iniciativa legislativa.

O Procurador-Geral do Estado afirmou não ter interesse na defesa do ato impugnado e 
a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela extinção do processo sem julgamento 
do mérito, por impossibilidade jurídica do pedido, já que a hipótese é de lei de efeitos 
concretos, ou, se assim não entender o Tribunal, pela procedência da ação. 

2. Rejeita-se a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido.



Nesse particular, impõe-se distinguir entre a descrição abstrata dos perímetros das 
zonas urbanas ou de expansão urbana, o que é feito mediante o exercício de função 
eminentemente legislativa, e a concretização no solo das descrições legais, essa sim 
uma atividade puramente administrativa.

Cuida-se, no primeiro caso, do que se denomina "qualificação jurídico-urbanística do 
solo", cujo objetivo primordial é precisamente a ordenação do solo, visando propiciar a 
plena realização das funções sociais da cidade e a garantia do bem-estar de seus 
habitantes. Essa qualificação é de natureza jurídica, pois, como bem esclarece JOSÉ 
AFONSO DA SILVA, a expressão "qualificação urbanística do solo" designa a situação 
jurídica de determinado espaço territorial que o preordena ao exercício das funções 
sociais da cidade" ("Direito Urbanístico Brasileiro", pág. 162, Malheiros Ed., 1997).

Tratando-se, assim, de qualidade do solo definida por lei, que serve exatamente à sua 
ordenação jurídica, corresponde a descrição da zona de expansão urbana a um ato 
normativo,  o  qual  pode  ser  objeto,  sem  dúvida,  do  controle  abstrato  de 
constitucionalidade.

3. De se julgar procedente a ação, no mérito. 

Vereador de Ribeirão Preto apresentou projeto de lei, pelo qual propôs a mudança da 
descrição perimetral de zona de expansão urbana, oferecendo simplificada justificativa, 
no  sentido  de  que  a  proposta  incluía  na  referida  zona  terrenos  anexos  a  certas 
chácaras  de  recreio,  "adequando  a  área  à  crescente  demanda  habitacional  e 
localização industrial potencializando a utilização da região" (sic, fls. 56).

Alegando que o conteúdo da matéria era de interesse público e que da demora na sua 
aprovação poderia resultar prejuízo para esse interesse, foi  concedido o regime de 
urgência especial para o projeto, que, submetido ao exame das Comissões de Justiça e 
Finanças,  foi  objeto  de  breve  análise,  tendo  os  seus  integrantes  concluído,  de 
passagem,  que  o  projeto  revelava-se  oportuno  e  conveniente,  e  que  os  recursos 
financeiros estavam consignados em artigo especialmente reservado para esse fim (fls. 
62).

Como se vê, não realizou a Câmara Municipal qualquer estudo, por menor que fosse, 
que visasse constatar a adequação técnica da mudança, considerando o crescimento 
ordenado da cidade e o custo da futura instalação dos equipamentos urbanos.

Aprovado o projeto, foi o mesmo vetado pelo Prefeito Municipal, que, nesse passo, 
baseou-se em parecer da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Ambiental, 
segundo o qual a alteração proposta, pelos motivos anotados, traria prejuízos ao meio 
ambiente, à qualidade de vida dos cidadãos e ao sistema de trânsito, além de implicar 
em maiores ônus financeiros para o Município, dada a necessidade de levar à área 
urbana adensada e nela manter a infra-estrutura e os serviços públicos.

Rejeitado  o  veto  sem  outros  estudos,  apesar  dessas  observações,  foi  a  nova  lei 
complementar promulgada pela Presidência da Câmara.

Tais  particularidades  do  processo  legislativo  que  culminou  na  edição  da  lei  ora 
impugnada bem evidenciam os vícios formais ocorrentes, os quais implicam na sua 
inconstitucionalidade,  por  duas  razões  fundamentais,  de  um  lado,  em  virtude  da 
inobservância às regras constitucionais que impõem um processo legislativo integrado 



pela realização prévia de planos e estudos técnicos, inviáveis no âmbito restrito da 
Casa legislativa, e de outro, em face da ocorrência de manifesto vício de iniciativa.

A Constituição do Estado, com efeito, em consonância com a Carta Magna, contempla 
a obrigatoriedade do planejamento em matéria  urbanística,  que hoje  se  apresenta 
institucionalizada, através de expressa previsão constitucional. É nesse sentido a lição 
de  JOSÉ  AFONSO  DA  SILVA,  realçando  que,  atualmente,  "o  processo  de 
planejamento passou a ser um mecanismo por meio do qual o administrador deverá 
executar  sua  atividade  governamental,  na  busca  da  realização  das  mudanças 
necessárias  à  consecução  do  desenvolvimento  econômico-social".  E  mais  adiante, 
conclui  o  renomado  autor:  "O  planejamento,  assim,  não  é  mais  um  processo 
dependente da mera vontade dos governantes. É uma previsão constitucional e uma 
provisão legal. Tornou-se imposição jurídica, mediante a obrigação de elaborar planos, 
que são os instrumentos consubstanciados do respectivo processo" (ob. cit., pág. 86). 

Nesse assunto,  a  Constituição Federal,  em diversas passagens,  alude ao dever de 
planejar,  em  geral  e  em  matéria  urbanística  especialmente,  ao  se  referir  à 
competência para elaborar planos de ordenação do território (artigo 21, inciso IX), 
plano de desenvolvimento equilibrado da atividade econômica (artigo 174, § 1º) e os 
planos definidores da política de desenvolvimento urbano (artigo 182).

Interessa sobremodo, em Direito Urbanístico, a letra do artigo 30, inciso VIII, da Lei 
Maior, segundo a qual compete aos Municípios "promover, no que couber, adequado 
ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e 
da ocupação do solo urbano".

A Constituição do Estado também contém expressa previsão dessa obrigatoriedade, ao 
se referir, já no caput de seu artigo 180, ao "estabelecimento de diretrizes" relativas 
ao desenvolvimento urbano pelo Estado e Municípios.

No inciso II desse mesmo artigo, agora de maneira enfática, exige "a participação das 
respectivas  entidades  comunitárias  no  estudo,  encaminhamento  e  solução  dos 
problemas, planos, programas e projetos" concernentes ao desenvolvimento urbano.

E para não deixar a mínima dúvida a respeito, a Carta Paulista, até de forma mais 
acentuada que a Constituição Federal (e por isso reputada inconstitucional quanto à 
amplitude da obrigatoriedade do plano diretor, ver seu artigo 181, § 1º, em confronto 
com o artigo 182, § 1º, da Lei  Maior),  dispôs que "Lei  Municipal estabelecerá, em 
conformidade  com  as  diretrizes  do  plano  diretor,  normas  sobre  zoneamento, 
loteamento,  parcelamento,  uso  e  ocupação  do  solo,  índices  urbanísticos,  proteção 
ambiental e demais limitações administrativas pertinentes".

O  importante  é  que,  como  adiante  melhor  se  verá,  a  obrigatoriedade  da 
execução  de  planos  prévios  em  matéria  urbanística  e  a  sua  posterior 
consideração pelos legisladores não se restringe ao plano urbanístico geral, 
como  é  o  plano  diretor,  como  também  aos  planos  parciais  e  especiais, 
referentes à ordenação jurídico-urbanística do solo, dentre os quais está o 
que trata da expansão da cidade e, portanto, o relativo ao estabelecimento 
dos perímetros urbanos.(sem negrito no original)

Daí,  por sinal, a pertinente observação de  JOSÉ AFONSO DA SILVA,  baseada na 
experiência alemã relatada por JOSEFF WOLFF, no sentido de que o planejamento é 



"o principio de toda atividade urbanística, pois quem impulsiona e exerce essa ação de 
ordenação precisa ter consciência do que quer alcançar com tal influxo. Deve ter uma 
idéia clara do que seja desejável para o lugar ou território em questão, mas também 
do que razoavelmente pode lograr com os meios de que dispõe" (ob. cit., pág. 32). 

Ora, como já lembrava HELY LOPES MEIRELLES, a elaboração do Plano Diretor - e, 
como se disse, dos outros planos urbanísticos também - é tarefa de especialistas nos 
diversos setores de sua abrangência, devendo por isso mesmo ser confiada a órgão 
técnico  da  Prefeitura  ou  contratada  com profissionais  de  notória  especialização  na 
matéria, sempre sob supervisão do Prefeito" ("Direito Municipal Brasileiro", pág. 397, 
Ed. RT, 1985).

A esse  respeito,  dois  aspectos  merecem especial  destaque,  inicialmente  a 
circunstância de que o processo de elaboração de planos, ou melhor dizendo, 
o planejamento, compõe-se de diversas fases, como a realização de estudos 
preliminares,  a  pesquisa  aprofundada  dos  problemas,  justamente  a  que 
ensejará a formulação do diagnóstico (identificação de possíveis soluções), a 
colocação dos objetivos ou soluções escolhidos, e, por fim, a identificação das 
medidas práticas necessárias à implementação dos planos (JOSÉ AFONSO DA 
SILVA, ob. cit., págs. 138/139). (sem negrito no original)

Está claro, assim, que o planejamento é constituído de atos executivos, quer dizer, do 
exercício de atividade concreta e específica, de natureza administrativa. Isso significa 
que o planejamento, da contratação de técnicos ou estruturação de serviços públicos 
de planejamento à elaboração material dos instrumentos, passando pelas avaliações 
iniciais, pesquisas e idealização das soluções possíveis, é da competência do Poder 
Executivo.

Cuida-se de atos dirigidos a objetivos imediatos, concretos e especiais, características 
dos atos executivos, diferentemente do que se dá com os atos legislativos, que são 
mediatos,  abstratos  e  genéricos,  como  muito  bem  prelecionava  HELY  LOPES 
MEIRELLES (ob. cit., pág. 535).

Não é por outra razão que JOSÉ AFONSO DA SILVA, corroborando a assertiva 
já assinalada, de que a feitura dos planos urbanísticos é tarefa de técnicos, 
acentua que a elaboração do Plano Diretor é da competência do Executivo 
Municipal, por intermédio dos órgãos de planejamento da Prefeitura e que a 
iniciativa  da  lei  respectiva  pertence  ao  Prefeito,  sob  cuja  orientação  se 
prepara o plano (ob. cit., pág. 138 e 140).

O outro aspecto a ser ressaltado é o de que o plano diretor é um plano geral, 
que,  em  princípio,  deve  conter  os  planos  específicos,  vale  dizer,  os 
pertinentes ao zoneamento, reserva de espaços verdes e sistema viário, os 
quais, por sua vez, envolvem planos mais restritos, como os relativos ao uso 
do  solo  urbano,  inclusive  os  seus  limites  e  expansão,  arruamento, 
parcelamento, sistema de recreação etc. 

Destarte, se o plano diretor contempla todas as diretrizes e normas relativas 
ao desenvolvimento urbano, bastará ao Poder Legislativo, ao dispor sobre a 
ordenação  do  solo  urbano,  por  exemplo  (zoneamento,  loteamento, 
parcelamento,  uso  e  ocupação  do  solo,  índices  urbanísticos,  proteção 



ambiental. etc.), que as observe, para que se tenha por cumpridas as normas 
constitucionais (artigos 180 e 181 da Constituição Paulista).

Esse (rectius: Em) caso negativo - como nos casos em que o plano diretor não 
é obrigatório (cidades com menos de 20.000 habitantes), terá o Executivo que 
elaborar separadamente os planos parciais de atuação urbanística, porque, 
como se não bastasse a própria natureza do fenômeno urbanístico, marcado 
pelo dinamismo das situações e, pois, pela necessidade de planejamento, é a 
letra da Constituição que exige o estabelecimento de diretrizes e normas, ou, 
como  está  dito  no  artigo  180,  inciso  II,  da  Constituição  do  Estado,  a 
elaboração de planos, programas e projetos. (sem negrito no original)

JOSÉ AFONSO DA SILVA, após ressaltar, com muita lógica, que o plano diretor "já 
deve  prever  situações  particulares  de  atuação  urbanística  que  aconselhem  a 
elaboração de planos adequados que desenvolvam apenas partes da previsão geral 
daquele",  anota em seguida que a ordenação do solo poderá ser de caráter  geral 
(plano diretor), "ou de caráter especial, ditada por situações especiais que aconselhem 
medidas específicas  de  planejamento".  E  conclui  o  Ilustre  Professor:  "Os  objetivos 
especiais a serem alcançados é que imporão a necessidade de planos especiais, em 
cada situação, a fim de realizá-las (ob. cit., pág. 144).

A determinação  de zonas  de expansão urbana  representa uma parcela  da 
ordenação urbana,  tanto  que é por seu intermédio que a comunidade e o 
governo municipal irão ordenar o crescimento do núcleo urbano existente. 
Logo,  é  evidente  que  se  trata  de  matéria  sujeita  a  prévio  planejamento, 
específico, se não tiver sido feito quando da elaboração do plano diretor.

Em  qualquer  hipótese,  portanto,  exige-se  a  atividade  administrativa  do 
planejamento,  a  ser  feito  pelos  especialistas  dos  órgãos  executivos 
incumbidos  dessa  tarefa,  e,  conseqüentemente,  a  iniciativa  legislativa  do 
Prefeito. (sem negrito no original)

Nesse  passo,  deve-se  observar  que,  se  a  Constituição  do  Estado  impôs  o 
"estabelecimento de diretrizes e normas relativas ao desenvolvimento urbano"' (artigo 
180, caput), a elaboração de "planos, programas e projetos" em matéria urbanística 
(artigo 180, inciso II), bem como a subordinação da legislação municipal respectiva às 
diretrizes do plano diretor e, como visto, dos planos parciais que o plano geral devia 
conter, a conseqüência inafastável é a de que é mesmo do Poder Executivo a iniciativa 
do processo legislativo, sempre que a matéria reservada à lei seja de tal natureza que 
reclame a feitura de planos prévios. 

Em temas constitucionais, realmente, constitui regra fundamental de hermenêutica a 
de que,  "quando a Constituição confere poder geral  ou prescreve dever,  franqueia 
também, implicitamente, todos os poderes particulares, necessários para o exercício 
de um, ou cumprimento do outro". Ou mais simplesmente: "se teve em mira os fins, 
forneceu meios para os atingir" (CARLOS MAXIMILIANO, "Hermenêutica e Aplicação 
do Direito", págs. 386/387, Freitas Bastos, 1961).

No mesmo sentido, a lição mais recente de  CELSO RIBEIRO BASTOS ("Curso de 
Direito Constitucional", pág. 104, Saraiva, 1990).



No caso  de Ribeirão  Preto,  o  plano diretor,  além de  haver  criado  um sistema de 
planejamento a ser praticado pelo Poder Executivo, em especial pela Secretaria de 
Planejamento e Desenvolvimento (artigos 143 e 144 da Lei Complementar nº 501, de 
31 de outubro de 1995) (fls.174 e seguintes dos autos), ainda dispôs que a lei de 
zoneamento e uso e ocupação do solo seria apresentada de forma integrada, com a 
revisão e consolidação da legislação existente, nela incluída a lei que estabelece os 
perímetros urbanos e de expansão urbana (artigo 153,  caput e inciso V, do mesmo 
diploma legal).

O  que  se  tem,  por  conseguinte,  concretamente,  é  que  a  aprovação  da  Lei 
Complementar nº 884/99, de Ribeirão Preto, cujo projeto, de iniciativa de Vereador, 
foi oferecido sem qualquer estudo prévio, violou frontalmente o artigo 180, caput e 
inciso II, e artigo 181, todos da Constituição do Estado, na medida em que desatendeu 
à diretriz  legal  estabelecida no plano diretor  e que,  de qualquer forma, deixou de 
realizar ou levar em conta planos que, no caso, eram indispensáveis. 

Mas os deixou violados ainda,  bem como o artigo 5º  da Carta Paulista,  porque a 
iniciativa do processo legislativo, no tema da fixação das zonas de expansão urbana, é, 
pelas razões acima deduzidas, da competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo, 
tal como vem decidindo, aliás, este Tribunal de Justiça, quanto às leis municipais que 
versam sobre benefícios fiscais não previstos nas leis orçamentárias. 

Não  é  demais  lembrar,  a  propósito,  que  a  expansão  urbana  implica  em 
sensível aumento da despesa pública com equipamentos urbanos (luz, água, 
esgoto, arruamento, etc), pormenor esse que, confirmando a necessidade do 
planejamento integrado das atividades econômico-financeiras e urbanísticas, 
justifica a conclusão de que a iniciativa legislativa, também em relação a esta 
última  matéria,  quando  exigente  de  planejamento  prévio,  é  do  Prefeito 
Municipal.(sem negrito no original)

Por último, a nota de que a Jurisprudência citada nas informações do Presidente da 
Câmara Municipal não altera essa conclusão, em primeiro lugar, porque as soluções 
judiciais então adotadas não foram apreciadas sob o prisma da necessidade de prévio 
planejamento em certos assuntos urbanísticos, e segundo, porque o caso dos autos - 
alteração  das  zonas  de  expansão  urbana  -  é  manifestamente  exigente  de 
planejamento, diferentemente do que ocorre com as hipóteses tratadas nos julgados 
trazidos à colação, referentes à regularização de edificações levantadas em desacordo 
com restrições urbanísticas e inobservância de recuo obrigatório.

Mais adequado, em verdade, cotejar o caso dos autos com o de que se cuidou na Ação 
Direta de Inconstitucionalidade nº 48.421-0/2 (Relator Desembargador  CUBA DOS 
SANTOS),  relativo  a  norma  que  alterou  zona  de  uso  delimitada  na  Planta  de 
Zoneamento do Plano Urbanístico Básico de Americana, como constou do seu Plano 
Diretor. Tal ação foi julgada procedente, justamente por haver o Órgão Especial deste 
Tribunal de Justiça então entendido que a iniciativa do processo legislativo, em se 
tratando de projetos que alterem o plano diretor,  é do Prefeito.  Na oportunidade, 
citando  outros  julgados  desta  Corte  (Ações  Diretas  de  Inconstitucionalidade  nºs 
24.919-0  e  47.198-0),  anotou  o  Acórdão  lição  que  bem  resolve  a  hipótese  em 
julgamento: "Embora também a mesma Lei Orgânica não tenha colocado a matéria 
sob a iniciativa do Poder Executivo local, cumpre esclarecer a natureza de tal lei - 
Plano Diretor -, cuidando de múltiplos aspectos urbanísticos a serem resolvidos por 
quem detenha o Poder Regulamentar. Waline ensina que tal poder deve ser exercido 



pelo Executivo, pois o Legislativo não pode cuidar de prescrição que contenha detalhe 
normativo  e  técnico;  falta-lhe  competência  técnica  para  esse  fim  -  Cf  Traité 
Élementaire de Droit Administratif - Librairie du Recueil Sirey, 5ª ed., pág. 37. Neste 
sentido e mais especificamente, Hely Lopes Meirelles sustenta que a iniciativa de tal 
projeto deve ser do Prefeito, considerando que a Câmara dos Vereadores dificilmente 
estará habilitada a elaborar o projeto completo de Plano Diretor do Município, em face 
de sua complexidade técnica - Cf. Direito Municipal, 6ª Ed. - 1993, RT, pág. 508. 

4. Ante o exposto, julga-se procedente a ação, para, afastada a preliminar, declarar a 
inconstitucionalidade  da  Lei  Complementar  nº  884,  de  25  de  junho  de  1999,  de 
Ribeirão  Preto,  oficiando-se  à  Câmara  Municipal  requerida,  para  as  providências 
relativas à suspensão definitiva de sua execução.

Participaram  do  julgamento  os  Desembargadores  MÁRCIO  BONILHA  (Presidente), 
NIGRO CONCEIÇÃO, LUÍS DE MACEDO, JOSÉ OSÓRIO, VISEU JÚNIOR, GENTIL LEITE, 
DENSER  DE  SÁ,  MOHAMED  AMARO,  LUIZ  TÂMBARA,  PAULO  SHINTATE,  BORELLI 
MACHADO,  FLÁVIO  PINHEIRO,  GILDO  DOS  SANTOS,  FORTES  BARBOSA,  VALLIM 
BELLOCCHI,  SINÉSIO  DE  SOUZA,  JARBAS  MAZZONI,  THEODORO  GUIMARÃES, 
MENEZES GOMES, OLAVO SILVEIRA, ANDRADE CAVALCANTI, PAULO FRANCO e RUY 
CAMILO.

São Paulo, 12 de setembro de 2001

MÁRCIO BONILHA

Presidente

DANTE BUSANA

Relator 


