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 O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO 

PAULO, por meio da 5ª Promotoria de Justiça de Ubatuba, cujo 

representante abaixo subscreve, com fulcro no artigo 27, parágrafo único, 

inciso IV, da Lei 8.625/93 e no artigo 6º, inciso XX, da Lei Complementar 

Federal 75/93, considerando que lhe incumbe a defesa da ordem 

urbanística e outros interesses difusos e coletivos, na forma do artigo 127, 

caput, e 129, inciso III, da Constituição Federal e artigo 25, inciso IV, 

alínea “a”, da Lei 8.625/93 emite a presente RECOMENDAÇÃO à 

CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA 

BALNEÁRIA DE UBATUBA pelas razões a seguir expostas. 
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 Tramita perante a edilidade de Ubatuba o Projeto 

de Lei 08/2021 propondo alterações em dispositivos na Lei Municipal 711, 

de 14 de fevereiro de 1984, a qual dispõe sobre o Plano Diretor Físico, o 

sistema viário, o parcelamento, o uso e ocupação do território do 

Município, encaminhado pelo Executivo Municipal. 

 

 Mencionado projeto de lei intenta incluir dois novos 

dispositivos legais (artigos 30-A e 38-A) e alterar a redação de outros 

quatro comandos normativos vigentes (artigos 33, 38, 39 e 40), gerando 

impactos sobre as edificações e construções no município, e 

consequentemente a ocupação do solo e da paisagem urbana, natural, 

histórica e paisagística da cidade. 

 

 Em análise da proposta, merece destaque a 

alteração da área do pavimento de cobertura de 50% para 75%, 

viabilizando o aumento da ocupação do solo e, consequentemente, o 

adensamento populacional. Além disso, o projeto de lei implicará maior 

altura máxima das edificações. 

 

 Diante desse quadro, aportaram na Promotoria de 

Justiça representações formuladas pelo Instituto Ubatuba Sim, Fórum de 

Comunidades Tradicionais, Instituto dos Arquitetos do Brasil e Instituto 

Profauna, cada uma dessas entidades levantando relevantes 

questionamentos em suas respectivas áreas de atuação, que passo a 

resumir pela sua importância. 

 

 O Instituto Ubatuba Sim registra a carência de 

serviços públicos municipais à população atual, acenando pela 

impossibilidade de aumento de munícipes sem implemento de serviços 
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sociais em escala proporcional, especialmente a consolidação da rede de 

saneamento básico; a separação da proposta legislativa em análise de 

discussão mais ampla no curso de revisão do Plano Diretor, em 

andamento; a falta de deliberação do projeto de lei pelo Conselho 

Municipal da Cidade, ainda não instalado; a falta de informações claras 

sobre os efeitos do projeto de lei na paisagem urbana, impedindo a 

formação de opinião quanto ao mérito; concluindo que não foi assegurada 

a participação popular.  

 

 O Fórum Comunidades Tradicionais alertou que o 

projeto de lei não passou por consulta pública antes de ser encaminhado 

pelo Poder Executivo Municipal, contexto agravado pelo pedido de 

tramitação sob regime de urgência; destacou que não houve prévia 

consulta às comunidades tradicionais, como estatuído pela Convenção 

169 da OIT; o horário da audiência pública designada pela Câmara de 

Vereadores limitante da participação popular, além de informações 

emitidas pelas autoridades e tornadas públicas quanto aos impactos da 

proposta na ordem urbanística; lembrou que ausente o Conselho 

Municipal da Cidade para a legitimação do processo de criação da 

proposta legislativa; resumindo que a participação popular restou 

prejudicada. 

 

 O Instituto dos Arquitetos do Brasil assinalou que 

outros oitenta projetos de lei de alteração do uso do solo urbano foram 

enviados pelo Poder Executivo sem efetiva participação popular; o Plano 

Diretor é o instrumento adequado para a revisão legislativa constante do 

projeto de lei; a possibilidade de regularização de obras em andamento 

construídas diferentemente do projeto apresentado e aprovado pela 

Prefeitura; o aumento da ocupação do pavimento da cobertura dos atuais 
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50% para 75%; o aumento da volumetria das construções, permitindo 

prédios ainda maiores do que o atual regramento autoriza; inclusão dos 

níveis sobressolo e mezanino no número de pavimentos permitidos; 

adição de outro pavimento no caso de usos R5; alteração no uso do 

pilotis; compensação da área permeável de cada imóvel por caixas de 

retenção, sem indicar como dever ser feito cálculo ou destino dessas 

águas; ausência de informações seguras e claras sobre o projeto publicas 

pela Prefeitura de Ubatuba e disponibilizadas à população; ausente 

submissão do projeto à consulta pela Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Urbano; posicionando-se contrariamente à aprovação 

do Projeto de Lei 08/2021. 

 

 O Instituto Profauna consignou que o projeto de lei 

provoca aumento do número de pavimentos dos prédios no município, 

com a intensificação do adensamento populacional e consequente 

sobrecarga no sistema de tratamento de esgoto, tendo menos de 40% da 

população atual acesso ao sistema de saneamento básico; maior geração 

de resíduos e poluição nas praias, notadamente durante a alta temporada; 

maior pressão sobre o meio ambiente e ocupações em áreas de 

preservação permanente; reforço à dependência da econômica local do 

setor terciário, que já concentra a imensa maioria dos empregos; prejuízo 

ao desenvolvimento sustentável do município; falta do Conselho da 

Cidade para apreciação da proposta, conforme determinado por lei 

municipal; concluindo que o projeto não deve ser votado. 

 

 Diante da profundidade e das pertinentes 

colocações trazidas pelas entidades da sociedade civil e que reclamam 

exauriente investigação a fim de impedir eventual agressão à ordem 

urbanística, a 5ª Promotoria de Justiça de Ubatuba, com atribuições à 
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tutela de direitos transindividuais tocantes à cidade e ao espaço urbano, 

instaurou o Inquérito Civil 14.0464.0000314/2021-0 e solicitou 

informações à Prefeitura de Ubatuba e à Câmara de Vereadores que 

visam confirmar muitos dos pontos já levantados, além de outros surgidos 

a partir da análise do projeto de lei e da legislação municipal vigente, ainda 

em prazo para resposta. 

 

 Sem embargo, os documentos amealhados ainda 

no início da investigação, aliados às diligências realizadas, confirmam a 

existência de vicissitudes nas etapas de concepção do Projeto de 

Lei 08/2021 enviado pelo Executivo Municipal que não se convalidam 

durante a sua tramitação na Câmara de Vereadores, a vulnerarem o 

princípio da legalidade e do devido processo legislativo, tornando inviável 

a sua conversão em lei. 

 

 Essa ilação é decorrente das seguintes premissas 

que iluminam a atividade administrativa e legiferante. 

 

 A Administração Pública é regida pelo princípio da 

legalidade (artigo 37, caput, da Constituição da República) de modo que 

o Poder Público somente é autorizado a agir sob comando normativo 

previamente instituído e nos exatos termos em que delineados. 

 

 Vaticina José dos Santos Carvalho Filho que 

 

“O princípio da legalidade é certamente a diretriz 

básica da conduta dos agentes da Administração. 

Significa que toda e qualquer atividade 

administrativa deve ser autorizada por lei. Não o 
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sendo, a atividade é ilícita. Tal postulado, 

consagrado após séculos de evolução política, tem 

por origem mais próxima a criação do Estado de 

Direito, ou seja, do Estado que deve respeitar as 

próprias leis que edita.”1 

 

 A simetria que cerca o formato dos entes 

federativos levou o Estado de São Paulo a reproduzir em sua Constituição 

Estadual o princípio da legalidade, prevendo-o expressamente em seu 

artigo 111, assim como positivar a observância das diretrizes 

incorporadas sem seu texto durante a elaboração das respectivas leis 

orgânicas pelos municípios, ao dispor  

 

Artigo 144 - Os Municípios, com autonomia 

política, legislativa, administrativa e financeira se 

auto-organizarão por Lei Orgânica, atendidos os 

princípios estabelecidos na Constituição Federal e 

nesta Constituição. 

 

 Os atos administrativos que extrapolarem os 

ditames legais e normativos são eivados de vício de nulidade e não 

podem produzir de forma válida os efeitos a que se propõe, além de 

sujeitar os agentes públicos que infringem o regramento vigente a 

sanções de ordem civil, administrativa, penal e político-administrativa. 

 

 Por outro lado, o devido processo legal constitui 

garantia fundamental inscrita no artigo 5º, inciso LIV, da Constituição da 

 
1 Manual de Direito Administrativo, 24ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris; 2011. P. 18. 
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República, e tem aplicação imediata decorrente do §1º do mencionado 

artigo. Constitui a base para diversos outros princípios que orientam a 

aplicação do Direito, tais como a isonomia, a inafastabilidade da tutela 

jurisdicional, o contraditório e a ampla defesa, a publicidade, o duplo grau 

de jurisdição, a motivação das decisões judiciais e administrativas, a 

duração razoável do processo e outros mais. 

 

 Seu âmbito de aplicação não é restrito aos 

processos judiciais ou administrativos, mas afeta diretamente o poder que 

o Estado exerce sobre o indivíduo ao impor balizas para aplicação de 

sanções de qualquer natureza. A atividade legislativa é voltada à inovação 

da ordem jurídica mediante a criação de direitos e obrigações 

generalizados a serem observados pelo corpo social, sob pena de 

intervenção do Estado-Juiz para restabelecer, com o uso da força, o 

comando normativo vulnerado. Dessa forma, o próprio procedimento de 

criação de leis, anterior à futura, eventual e hipotética aplicação de sanção 

normativa é, por isso mesmo, submetido ao influxo do devido processo 

legal.    

 

 Não por outra razão a Constituição da República 

dedicou uma seção inteira ao processo legislativo dispondo sobre as 

espécies normativas (emendas, leis ordinárias e complementares etc.), 

as circunstâncias fáticas e jurídicas adequadas a sua produção e as fases 

procedimentais para a conclusão de forma lídima, posta a partir do artigo 

59. 

 

 O Ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre 

de Moraes escreveu que  
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“O respeito ao devido processo legislativo na 

elaboração das espécies normativas é um dogma 

corolário à observância do princípio da legalidade, 

consagrado constitucionalmente, uma vez que 

ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer 

alguma coisa, senão em virtude de espécie 

normativa devidamente elaborada pelo Poder 

competente, segundo as normas de processo 

legislativo constitucional...” 2 

  

 Sob a perspectiva desses postulados que regem o 

ordenamento jurídico, impende mencionar que se encontra em vigor a Lei 

Municipal 2.892, de 15 de dezembro de 2006, instituidora do Plano Diretor 

Participativo e do processo de gestão e desenvolvimento urbano do 

Município de Ubatuba, e estabelece plexo de diretrizes à produção de 

normas urbanísticas, às quais, pela importância, passo a reproduzir:  

 

“Art. 1º - O Plano Diretor, instituído por esta Lei 

Complementar, é o instrumento global e 

estratégico de implementação da política 

municipal de desenvolvimento econômico, social, 

urbano e ambiental do Município de Ubatuba, 

regula-se pelos princípios, objetivos, diretrizes e 

normas que definem a função social da Cidade, 

integra o processo de planejamento e gestão 

municipal, sendo suas normas de cumprimento 

 
2 Direito Constitucional. São Paulo: Grupo GEN, 2021. 9788597027648. Disponível em: 
https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597027648/. Acesso em: 01 dez. 2021. P. 746. 
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obrigatório por todos os agentes públicos e 

privados no território municipal. 

 

 Art. 2º - A política municipal de desenvolvimento 

econômico, social, urbano e ambiental do 

Município de Ubatuba se fará através de políticas 

públicas elaboradas a partir da definição e fixação 

de vetores básicos de desempenho econômico, da 

formulação de procedimentos para elevação dos 

padrões de qualidade de vida da população e da 

criação de sistemas e instrumentos para 

implantação, monitoramento e atualização desta 

Lei Complementar. 

 

 Art. 7º - Caracterizam-se como padrões de 

qualidade de vida da população o ordenamento do 

uso e ocupação do solo urbano e rural do 

Município, bem como os níveis dos índices que 

caracterizam as condições de saneamento, de 

segurança, de mobilidade urbana, de saúde, de 

educação, de emprego e renda e demais aspectos 

inerentes às aglomerações humanas. 

   

 Art. 8º - A avaliação dos índices de qualidade de 

vida existentes no Município e a formulação das 

ações administrativas necessárias à sua elevação 

derivarão das políticas públicas concebidas e 

promovidas conjuntamente pelo Poder Público e 

pela Comunidade. 
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 Art. 11 - As políticas públicas referidas no artigo 2º 

desta Lei Complementar, serão elaboradas 

mediante processo conjunto entre o Poder Público 

e a Comunidade, com o objetivo de promover a 

criação do processo de gestão participativa 

conforme estabelece a Lei no 10.257/01 - Estatuto 

da Cidade.  

 

Art. 12 – Fica criado o Conselho da Cidade que, 

para todos os efeitos legais, substituirá, quando de 

sua efetiva instalação, o Conselho Municipal de 

Desenvolvimento - CMD, criado pela Lei no 1.103, 

de 04 de novembro de 1.991, que dispõe sobre “o 

sistema, o processo de planejamento e a 

participação comunitária no desenvolvimento de 

Ubatuba”.  

 

Art. 13 – O Conselho da Cidade, órgão de 

representação da Comunidade, dentre outras 

atribuições previstas em Lei, avaliará e 

desenvolverá os estudos necessários à 

formulação das políticas públicas do Município e 

deliberará conclusivamente sobre elas, a partir de 

seu encaminhamento pelo Poder Executivo, bem 

como das sugestões e reivindicações populares 

expressas formalmente pelos Conselhos 

Municipais ou pelos Conselhos Distritais.” 
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 É de meridiana compreensão para a análise em 

desenvolvimento, frise-se, a partir da produção legislativa municipal sobre 

o tema, que o projeto de cidade do Município de Ubatuba tem por 

finalidade elevar a qualidade de vida de seus habitantes, medida pelo 

desenvolvimento econômico, uso e ocupação do solo, cobertura de 

saneamento básico e mobilidade urbana (dentre outros), e deve 

necessariamente ser gestado pelo Poder Público em coautoria com a 

Comunidade, tendo como palco principal o Conselho da Cidade. 

 

 De idêntico teor a normativa federal em vigência 

sobre a matéria, emanada do Conselho Nacional da Cidade, ao dispor na 

Resolução 25, de 18 de março de 2005, o seguinte: 

 

Art.10. A proposta do plano diretor a ser submetida 

à Câmara Municipal deve ser aprovada em uma 

conferência ou evento similar, que deve atender 

aos seguintes requisitos: 

I – realização prévia de reuniões e/ou plenárias 

para escolha de representantes de diversos 

segmentos da sociedade e das divisões territoriais; 

II – divulgação e distribuição da proposta do Plano 

Diretor para os delegados eleitos com 

antecedência de 15 dias da votação da proposta; 

III – registro das emendas apresentadas nos anais 

da conferência; 

IV – publicação e divulgação dos anais da 

conferência. 

 



 

 PROMOTORIA DE JUSTIÇA 

DE UBATUBA  

 

 Rua Sergio Lucindo da Silva, nº 571 – Estufa II | Ubatuba/SP CEP: 11680-000 
  

 Cabe ainda assinalar que a Lei Federal 

10.257/2001 impõe a gestão democrática por meio da participação da 

população e de associações representativas dos vários segmentos da 

comunidade na formulação, execução e acompanhamento de planos, 

programas e projetos de desenvolvimento urbanos, a ordenação e o uso 

do solo de forma a evitar o seu uso excessivo ou inadequado em relação 

à infraestrutura urbana, e a poluição e a degradação ambiental e, 

principalmente, audiência do Poder Público municipal e da população 

interessada nos processos de implantação de empreendimentos ou 

atividades com efeitos potencialmente negativos sobre o meio ambiente 

natural ou construído, o conforto ou a segurança da população. 

 

 A Lei Federal minudencia os instrumentos de 

gestão democrática da cidade por meio dos quais se legitima o 

procedimento de edição de leis urbanísticas: 

 

Art. 43. Para garantir a gestão democrática da 

cidade, deverão ser utilizados, entre outros, os 

seguintes instrumentos: 

I – órgãos colegiados de política urbana, nos níveis 

nacional, estadual e municipal; 

II – debates, audiências e consultas públicas; 

III – conferências sobre assuntos de interesse 

urbano, nos níveis nacional, estadual e municipal; 

IV – iniciativa popular de projeto de lei e de planos, 

programas e projetos de desenvolvimento urbano; 

 

O legislador federal estabeleceu textualmente um 

dever ao Poder Público em prol da sociedade civil, não deixando a opção 
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de ser desatendido por qualquer circunstância, sem o qual é inviável a 

inovação da ordem jurídica urbanística por não respeitar os princípios da 

legalidade e do devido processo legal. 

 

 Apesar disso, como apurado no procedimento e 

denunciado pelas entidades sociais, o Poder Executivo Municipal não 

designou audiência ou consulta para discussão do projeto de lei com a 

sociedade civil (debates, audiências ou consultas públicas) e não o 

submeteu ao órgão colegiado popular competente para apreciá-lo, vindo 

de inopino a enviá-lo à edilidade para conversão em lei. 

 

 Nesse particular, outro ponto relevante centra-se 

no desrespeito às prerrogativas dos povos tradicionais que vivem no 

município de conhecerem e decidirem conjuntamente com os demais 

segmentos da sociedade e com o governo local essas alterações 

legislativas. 

 

 Ao aderir e internalizar Convenção 169 da 

Organização Internacional do Trabalho, por meio do Decreto 5.051, de 19 

de abril de 2004 (substituído pelo Decreto 10.088, de 05 de novembro de 

2019), a República Federativa do Brasil comprometeu-se perante a 

comunidade internacional a salvaguardar os direitos fundamentais dos 

povos indígenas e seus descendentes mediante ações que assegurem o 

acesso, em condições de igualdade, a bens e serviços públicos, a 

promoção de seus direitos sociais, econômicos e culturais, respeitando 

sua identidade social e cultural, os seus costumes e tradições e suas 

instituições. 
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 Dispõe expressamente o decreto federal 

mencionado que “os governos deverão consultar os povos interessados, 

mediante procedimentos apropriados e, particularmente, através de suas 

instituições representativas, cada vez que sejam previstas medidas 

legislativas ou administrativas suscetíveis de afetá-los diretamente” 

(artigo 6º da Convenção, constante do Anexo LXXII). 

 

 Tal comando normativo estatui o dever formal e 

solene de consulta pública aos povos indígenas – extensível, por 

analogia, aos demais segmentos tradicionais existentes no município – 

sobre a edição de leis ou decretos causadores de potencial impacto em 

seu modo de vida, como ocorre no caso em análise na medida em que a 

expansão da cidade coloca em risco a ocupação de terras tituladas ou em 

processo de titulação de indígenas e quilombolas. 

 

 A prerrogativa de participarem das discussões 

sobre alterações na cidade é compartilhada pelo Conselho Nacional da 

Cidade, ao dispor na Resolução 25, de 18 de março de 2005: 

 

“Art. 5º A organização do processo participativo 

deverá garantir a diversidade, nos seguintes 

termos:  

I – realização dos debates por segmentos sociais, 

por temas e por divisões territoriais, tais como 

bairros, distritos, setores entre outros;  

II - garantia da alternância dos locais de 

discussão.” 
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 Em que pese a clareza dos textos legais 

alinhavados, a ampla, irrestrita e permanente participação popular 

garantidas pela normativa vigente, desde a concepção do projeto de 

cidade até sua transformação em lei e implementação através de políticas 

públicas, foi arbitrariamente limitada à singela audiência pública com 

duração de pouco mais de três horas em que os diversos segmentos 

sociais puderam por apenas dez minutos explanarem suas perspectivas 

sobre o assunto, sem que fosse aberta discussão dialética de modo a 

permitir a formação de juízos seguros quanto ao mérito da proposta. 

 

 Sobre essa dinâmica, anotou José dos Santos 

Carvalho Filho que 

 

“Na integração entre governo e sociedade, deve 

reinar o espírito que busque realmente o 

atendimento do interesse coletivo e a 

harmonização das ideias e opiniões de forma 

honesta e civilizada. Devem ser deixados de lado 

eventuais interesses pessoais, ambições políticas, 

oportunismos e retaliações. Se isso não ocorrer – 

e é inevitável em certo grau de ceticismo sobre a 

eficácia do instrumento, não em razão do 

instrumento em si, mas em virtude do ânimo que 

embala certos indivíduos – o objetivo legal não 

será alcançado.”3 

 

 
3 (FILHO, C., Santos, J. d.  (2013). Comentários ao Estatuto da Cidade, 5ª edição. [[VitalSource 
Bookshelf version]].  Retrieved from vbk://9788522476862. P. 390. 
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Demonstrada assim que a participação popular se 

situa no cerne da formação dos atos normativos sobre o espaço urbano, 

e não apenas formalidade procedimental a ser cumprida para afastar 

questionamentos sobre a constitucionalidade das leis urbanísticas, tem-

se que o quadro fático que envolve a tramitação do Projeto de Lei 08/2021 

faz tábula rasa das leis federal e municipal que regulam o assunto e por 

isso eivado de vícios que o tornam inválido. 

  

Não fosse suficiente, o contexto captado no curso 

da investigação, confirmado pelo teor das representações e das 

exposições feitas durante a audiência pública conduzida por essa Casa 

Legislativa, denotam a existência de outro intransponível obstáculo à 

conversão do projeto em lei: a partir de 18 de outubro do corrente ano, 

foram retomadas (mas não concluídas) as tratativas para revisão do Plano 

Diretor Municipal, tendo sido injustificadamente demovida a análise de 

projeto de lei que afeta construções e edificações na cidade – portanto, 

regras de uso e ocupação do solo – para expediente apartado, 

circunstância que torna ainda mais temerário seu avanço. 

 

 O Plano Diretor é o instrumento básico da política 

de desenvolvimento e expansão urbana, sendo a partir dele permitida a 

produção de normas que modifiquem a cidade. É composto “por 

documentos de forma gráfica, compreendendo relatórios, mapas e 

quadros, que consubstancial o retrato da situação existente e as 

projeções da situação futura, transformada.”4 Sem a sua conclusão, há 

risco de lesão às funções sociais da cidade e aos planos de 

desenvolvimento eleitos como prioritários posto que não haveria a 

 
4 Plano Diretor Subsídios para Atuação do Ministério Público do Estado de São Paulo, CAO Cível e 
Tutela Coletiva.  
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necessária vinculação dos atos do Poder Público aos delineamentos do 

Plano Diretor. 

 

 O já citado urbanista ensinou que 

 

“Na análise do conceito, deve entender-se que 

instrumento básico representa o documento 

principal, fundamental mesmo, em que se aloja a 

disciplina pertinente aos objetivos urbanísticos. 

Cuida-se da materialização de todos os 

componentes do planejamento urbano, com suas 

singularidades e especificações, de modo que dele 

é que emanarão as ações públicas e privadas 

necessárias a sua implementação. O plano diretor 

tem seu conteúdo voltado para o desenvolvimento 

e a expansão urbana.”5 

 

 Em seu âmbito, aliás, devem ser integradas as 

ações de proteção e defesa civil constantes do Plano Nacional de 

Proteção e Defesa Civil – PNDEC, estabelecido na Lei Federal 12.608, 

de 10 de abril de 2012, voltado a evitar desastres que coloquem em risco 

a vida, a saúde e a segurança dos habitantes da cidade. 

 

 O Conselho da Cidade, fazendo uso dos poderes 

conferidos pelo Decreto Federal 5.790, de 25 de maio de 2006, explicitou 

na já invocada Resolução 25/2005: 

 

 
5 Idem, p. 338. 
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Art. 4º No processo participativo de elaboração do 

plano diretor, a publicidade, determinada pelo 

inciso II, do § 4º do art. 40 do Estatuto da Cidade, 

deverá conter os seguintes requisitos:  

I – ampla comunicação pública, em linguagem 

acessível, através dos meios de comunicação 

social de massa disponíveis;  

II- ciência do cronograma e dos locais das 

reuniões, da apresentação dos estudos e 

propostas sobre o plano diretor com antecedência 

de no mínimo 15 dias;  

III- publicação e divulgação dos resultados dos 

debates e das propostas adotadas nas diversas 

etapas do processo; 

 

Art.6º O processo participativo de elaboração do 

plano diretor deve ser articulado e integrado ao 

processo participativo de elaboração do 

orçamento, bem como levar em conta as 

proposições oriundas de processos democráticos 

tais como conferências, congressos da cidade, 

fóruns e conselhos.  

 

Art.7º No processo participativo de elaboração do 

plano diretor a promoção das ações de 

sensibilização, mobilização e capacitação, devem 

ser voltadas, preferencialmente, para as 

lideranças comunitárias, movimentos sociais, 
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profissionais especializados, entre outros atores 

sociais.  

 

Art. 8º As audiências públicas determinadas pelo 

art. 40, § 4º, inciso I, do Estatuto da Cidade, no 

processo de elaboração de plano diretor, têm por 

finalidade informar, colher subsídios, debater, 

rever e analisar o conteúdo do Plano Diretor 

Participativo, e deve atender aos seguintes 

requisitos: 

 I – ser convocada por edital, anunciada pela 

imprensa local ou, na sua falta, utilizar os meios de 

comunicação de massa ao alcance da população 

local;  

II – ocorrer em locais e horários acessíveis à 

maioria da população;  

III – serem dirigidas pelo Poder Público Municipal, 

que após a exposição de todo o conteúdo, abrirá 

as discussões aos presentes;  

IV – garantir a presença de todos os cidadãos e 

cidadãs, independente de comprovação de 

residência ou qualquer outra condição, que 

assinarão lista de presença;  

V – serem gravadas e, ao final de cada uma, 

lavrada a respectiva ata, cujos conteúdos deverão 

ser apensados ao Projeto de Lei, compondo 

memorial do processo, inclusive na sua tramitação 

legislativa. 
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 Sem adentrar o mérito das alterações que 

busca concretizar o Projeto de Lei 08/2021, a discussão que veicula, 

intimamente relacionada à ocupação do solo urbano, destacada dos 

trabalhos que vêm sendo desenvolvidos e relacionados à revisão do 

Plano Diretor, o qual deve seguir o rito solene estipulado pela lei e 

pelos atos administrativos regulamentadores, é grave por subverter 

o planejamento municipal, boicotado por ação irracional do Poder 

Executivo Municipal.  

 

 Tem-se certo que a produção do Projeto de Lei 

08/2021 no âmbito da Prefeitura de Ubatuba não respeitou o ordenamento 

jurídico ao (1) transportar para fora do âmbito de revisão do Plano Diretor 

Municipal e da Defesa Civil importante discussão sobre a regulação do 

uso do solo urbano, (2) privar a sociedade civil de decidir juntamente com 

os seus governantes as políticas públicas de aperfeiçoamento e gestão 

da cidade, seja em sede de Conselho da Cidade, seja em audiências 

públicas, (3) deixar de assegurar a ampla participação dos povos 

tradicionais, ao não abrir consulta pública específica com essas 

comunidades que compõem o grupo de munícipes de Ubatuba, cujas 

tradições e modo de vida são revestidas de singularidades que gozam de 

proteção jurídica, (4) deixar de observar etapa obrigatória da produção de 

leis urbanísticas, colhendo a anuência do Conselho da Cidade integrado 

por representantes dos munícipes, (5) não desenvolver e apresentar 

estudo técnico que avalie os efeitos da alteração sobre os indicadores 

relacionados aos padrões de qualidade de vida, exigência contida em lei 

municipal e no Plano Diretor e (6) privar o corpo social de informações 

claras, precisas e confiáveis sobre o conteúdo normativo do projeto de lei 

suas e implicações à realidade, vulnerando a transparência que deve 

cercar a gestão pública. 
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 Outro ponto crucial que não pode ser ignorado em 

detrimento do meio ambiente ecologicamente equilibrado diz respeito à 

intensificação do já constante processo de adensamento populacional 

sem que medidas práticas e efetivas de preservação, notadamente no 

que tange à poluição por resíduos sólidos e efluentes de esgoto, tenham 

sido anunciada. 

 

 É de conhecimento popular que parte considerável 

do território urbano do município não é servido de rede de esgoto, 

acarretando atividade degradadora dos cursos de água potável por ação 

de particulares que despejam dejetos de esgoto sem tratamento nos rios, 

e até serem autuados em fiscalização, ocasionaram incomensurável 

prejuízo ao equilíbrio ambiental. 

 

Incumbe ao Poder Público e à coletividade a 

defesa e a proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado para 

as presentes e futuras gerações, como posto pelo Poder Constituinte 

Originário no artigo 225, caput, da Constituição da República. Dentro da 

distribuição de competências administrativas de cada ente federativo na 

consecução desse desiderato, deve o Município promover o 

licenciamento ambiental das atividades ou empreendimentos que causem 

ou possam causar impacto ambiental de âmbito local, conforme tipologia 

definida pelos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente, considerados os 

critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade, na forma do 

artigo 9º, inciso XIV, alínea “a”, da Lei Complementar 140, de 08 de 

dezembro de 2011. 
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 Ademais, regulamentando o mencionado 

dispositivo legal, o CONSEMA aprovou a Deliberação Normativa 01/2018 

prevendo que aos Municípios cabe autorizar o licenciamento sobre 

atividades não industriais que provoquem “supressão de fragmento de 

vegetação nativa e de árvores nativas isoladas, dentro ou fora de áreas 

de preservação permanente, nas hipóteses em que a supressão ou a 

intervenção sejam admitidas pela legislação ambiental e tenham a 

finalidade de construção de residências ou implantação de outras 

edificações ou atividades que não sejam objeto de licenciamento 

ambiental específico nas esferas federal e estadual, quando localizadas 

em área urbana.” 

 

 Prepondera a ação fiscalizatória do Município 

sobre a atividade econômica potencialmente poluidora, inclusive sobre 

empreendimento habitacionais, na dicção do artigo 17 da mencionada lei 

complementar federal: “Compete ao órgão responsável pelo 

licenciamento ou autorização, conforme o caso, de um empreendimento 

ou atividade, lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo 

administrativo para a apuração de infrações à legislação ambiental 

cometidas pelo empreendimento ou atividade licenciada ou autorizada.”  

 

 O Projeto de Lei 08/2021 tende a intensificar a 

atividade econômica no setor da construção civil posto que inaugura 

normas urbanísticas de maior permissividade quanto ao uso e ocupação 

do solo, intuitivamente atraindo investidores e empresas à região. Não foi, 

contudo, anunciado e demonstrado de que forma a Secretaria Municipal 

de Urbanismo ou a Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

acompanharão o incremento dessas atividades com a finalidade de 

garantir que o incentivo legal não irá acarretar quadro ainda mais trágico 
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de desmatamento da vegetação nativa e poluição dos rios, mares e 

cursos d’água. 

 

 Nenhum estudo ou parecer foi apresentado pelo 

Executivo Municipal a comprovar a capacidade do Município fiscalizar e 

bem desenvolver o poder de polícia ambiental e urbanístico com a 

conversão do projeto em lei – que já sofre no atual contexto e não vem 

lidando a contento com as infrações ambientais em curso, com as 

regularizações fundiárias em andamento, os levantamentos sobre 

ocupação irregular do solo ou parcelamento irregular, como indica a 

miríade de ações civis públicas propostas em face do Município de 

Ubatuba e, em sua esmagadora maioria, confirmadas pelo Poder 

Judiciário. 

 

Deve-se rememorar a lição da doutrina 

especializada no assunto acerca da responsabilidade pela omissão do 

Município na defesa do meio ambiente, que registra 

 

“A solidariedade é outra característica 

fundamental do regime da responsabilidade civil 

ambiental (...) na prática, que toda cadeia de 

agentes (privados ou públicos) que estão no bojo 

da relação causal geradora do dano ecológico 

podem ser responsabilizados. Independentemente 

da sua conduta ser comissiva ou omissiva ou 

mesmo direta ou indiretamente responsável pela 

ocorrência da degradação ecológica, tal agente 

(privado ou público) coloca-se no raio de cobertura 
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do regime jurídico da responsabilidade civil 

ambiental, caracterizando o nexo causal.”6  

 

 O vazio deixado pela Prefeitura de Ubatuba sobre 

os potenciais efeitos do Projeto de Lei 08/2021 é preenchido pelo 

Relatório Final de Avaliação de Impactos Cumulativos no Litoral Norte/SP 

(PAIC)7, concluído pelo Petrobras em março de 2021, registrando 

preocupante dado que guarda relação direta com o adensamento 

populacional pretendido: no período analisado, entre os anos 2000 e 

2010, houve aumento substancial do número de assentamentos precários 

no litoral norte de São Paulo da ordem de 882%, todos sem cobertura de 

saneamento básico, em razão da valorização imobiliária de terrenos junto 

à costa e a falta de interesse do das construtoras e incorporadas em 

construir moradias em preço que pudesse ser adquirido pelas populações 

de baixa renda8. 

 

 Somente na cidade de Ubatuba, naquele 

decênio, os residentes em assentamentos precários saltaram de 

3.087 para 20.818 pessoas. 

 

As constatações técnicas do relatório alertam para 

provável consequência do impensado processo de gentrificação que tenta 

conduzir a Prefeitura de Ubatuba: o aumento de ocupações irregulares 

com o consequente desmatamento de áreas de floresta e degradação de 

 
6 Curso de Direito Ambiental / Ingo Wolfgang Sarlet, Tiago Fensterseifer ; 2ª ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2021, p. 596. 
7 Disponível em https://comunicabaciadesantos.petrobras.com.br/programa-ambiental/projeto-de-
avaliacao-de-impactos-cumulativos-paic.html, acessado em 02.12.2021. 
8 PAIC, p. 39. 

https://comunicabaciadesantos.petrobras.com.br/programa-ambiental/projeto-de-avaliacao-de-impactos-cumulativos-paic.html
https://comunicabaciadesantos.petrobras.com.br/programa-ambiental/projeto-de-avaliacao-de-impactos-cumulativos-paic.html
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rios, nascentes, lagos e cursos d’água diante da falta de saneamento 

básico, serviço público fundamental. 

 

Sobre os efeitos da gentrificação, a Enciclopédia 

de Antropologia da Universidade de São Paulo9 anota que 

 

“... o termo refere-se a processos de mudança das 

paisagens urbanas, aos usos e significados de 

zonas antigas e/ou populares das cidades que 

apresentam sinais de degradação física, passando 

a atrair moradores de rendas mais elevadas. Os 

“gentrificadores” (gentrifiers) mudam-se 

gradualmente para tais locais, cativados por 

algumas de suas características - arquitetura das 

construções, diversidade dos modos de vida, 

infraestrutura, oferta de equipamentos culturais e 

históricos, localização central ou privilegiada, 

baixo custo em relação a outros bairros -, 

passando a demandar e consumir outros tipos de 

estabelecimentos e serviços inéditos. A 

concentração desses novos moradores tende a 

provocar a valorização econômica da região, 

aumentando os preços do mercado imobiliário e o 

custo de vida locais, e levando à expulsão dos 

antigos residentes e comerciantes, comumente 

associados a populações com maior 

vulnerabilidade e menor possibilidade de 

 
9 https://ea.fflch.usp.br/conceito/gentrificacao, consultado em 02/12/2021. 

https://ea.fflch.usp.br/conceito/gentrificacao
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mobilidade no território urbano, tais como classes 

operárias e comunidades de imigrantes. Estes, 

impossibilitados de acompanhar a alta dos custos, 

terminam por se transferir para outras áreas da 

cidade, o que resulta na redução da diversidade 

social do bairro.” 

 

Na obra “O Espírito das Leis”, o pensador francês 

Montesquieu propôs a divisão do poder soberano entre três instituições 

de estado autônomas e independentes, com a finalidade de evitar 

governos monárquicos ou despóticos (em detrimento de um governo 

republicado). Essa repartição, além de impedir a concentração do poder 

sob um tirano, desenvolve a ideia de que somente o poder é capaz de 

controlar o poder. 

 

A Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão de 1789 reconheceu textualmente a repartição entre poderes, 

dispondo em seu artigo 16 que “Qualquer sociedade em que não esteja 

assegurada a garantia dos direitos, nem estabelecida a separação dos 

poderes não tem Constituição”.    

 

Adotando essa premissa, a República Federativa 

do Brasil estabeleceu na Constituição Federal que “São Poderes da 

União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e 

o Judiciário.” 

 

Na formatação do Estado Brasileiro, coube ao 

Poder Legislativo, em cada um de seus níveis, a função precípua de 

produzir leis e fiscalizar as atividades do Poder Executivo. 
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No âmbito da União, dispõe o artigo 49 do texto 

constitucional:  

 

“Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso 

Nacional: 

X - fiscalizar e controlar, diretamente, ou por 

qualquer de suas Casas, os atos do Poder 

Executivo, incluídos os da administração indireta;” 

 

A Constituição do Estado de São Paulo repetiu a 

diretiva em seu artigo 20, inciso X, conferido à Assembleia Legislativa a 

prerrogativa de fiscalizar os atos do Poder Executivo, inclusive da 

administração descentralizada. 

 

Da mesma maneira, a Lei Orgânica do Município 

de Ubatuba previu no artigo 13, inciso IX, a competência da Câmara de 

Vereadores para o controle das ações do Executivo Municipal. 

 

Debeladas eventuais dúvidas quanto à 

necessidade do Poder Legislativo local atuar para restabelecer a ordem 

sempre que flagrar atos do Executivo que se distanciam do primado da 

lei, no caso em debate nesta recomendação, as diversas falhas e 

nulidades que permeiam o processo de criação do Projeto de Lei 08/2021, 

amplamente expostas e fundamentadas, impedem o seu prosseguimento 

e reclamam resposta robusta por parte da Câmara de Vereadores de 

Ubatuba, no bom desempenho de suas funções. 
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Repisa-se que, não havendo sequer a longínqua 

possibilidade do projeto se convertido em lei de forma válida, apesar do 

louvável esforço dos parlamentares municipais em iniciar diálogo com a 

sociedade civil por meio da audiência pública ocorrida no último dia 27 de 

novembro, porque concebido ao arrepio da lei e sem demonstração 

contundente de que converterá frutos que atendam ao interesse público, 

é que o Ministério Público do Estado de São Paulo redige este 

Recomendação visando instar os i. Vereadores a atuarem para evitar 

iminente ameaça à ordem urbana que representa o Projeto de Lei 08/2021 

diante das falhas que permearam sua concepção. 

 

Anota-se que Recomendação é instrumento de 

atuação extrajudicial por intermédio do qual o Ministério Público elenca, 

em ato formal, razões fáticas e jurídicas sobre determinada questão, 

prevenindo a imputação de responsabilidade civil, administrativa ou 

criminal e a correção de condutas pelos destinatários, consoante artigo 6º 

da Resolução PGJ 1.342/2021. 

 

Por essas razões, resolve RECOMENDAR, em 

caráter preventivo e cautelar, ao Excelentíssimo Senhor Presidente da 

Câmara de Vereadores da Estância Balneária de Ubatuba JORGE 

RIBEIRO, representante da edilidade, que adote todas as medidas no 

âmbito administrativo para retirar de pauta a votação do Projeto de 

Lei 08/2021 e exercer controle sobre os atos da Administração 

Municipal que afrontam as leis federais e municipais, notadamente: 

 

1) Suspenda o trâmite regimental do Projeto de Lei 

08/2021 enquanto não houver o integral 

cumprimento de todas as exigências legais e 
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normativas à concepção de projeto de lei que 

altere a ordem urbanística, com destaque à 

elaboração de estudos técnicos aptos a 

demonstrarem de forma clara e precisa os seus 

impactos sobre a o território urbano e rural do 

Município, a submissão desses estudos ao 

crivo popular em audiências e consultas 

públicas que propiciem amplo e exauriente 

debate, observando as peculiaridades de cada 

região e segmento social, especialmente os 

povos tradicionais por intermédio dos órgãos 

que os representam. 

 

2) Mantenha a suspensão enquanto não 

concluída a revisão do Plano Diretor Municipal, 

ainda em andamento, bem como não permita a 

retomada da discussão e votação caso não 

tenha sido expressamente previsto no Plano 

Diretor Municipal a alteração das regras de 

ocupação do solo urbano como postas no 

Projeto de Lei 08/2021. 

 

3) Não submeta à apreciação dos vereadores ou 

paralise o trâmite procedimental de qualquer 

outro projeto de lei em trâmite que verse sobre 

a ordem urbana sem que tenha sido concluída 

a revisão do Plano Diretor Municipal e tenha 

sido previamente submetido e aprovado, por 
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iniciativa do Poder Executivo Municipal, pelo 

Conselho Municipal da Cidade. 

 

4)  Fiscalize as ações do Poder Executivo 

Municipal na instalação do Conselho Municipal 

da Cidade, tendo em vista que passados mais 

de quinze anos sem que a Lei Complementar 

Municipal 2.892/2006 tenha sido efetivamente 

implementada, não sendo razoável que se 

mantenham inertes os agentes políticos em 

detrimento do interesse público em concretizar 

esse instrumento de gestão democrática da 

cidade. 

 

5)  Fiscalize as ações do Poder Executivo 

Municipal durante a condução da revisão do 

Plano Diretor Municipal, pendente há anos de 

conclusão, afetando o desenvolvimento 

econômico sustentável do Município de 

Ubatuba, não sendo razoável que continuem 

inertes os agentes políticos em detrimento do 

interesse público. 

 

Diante das contingências fáticas que dizem 

respeito a encontrar-se o Projeto de Lei 08/2021 em pleno trâmite perante 

a Câmara de Vereadores e portanto passível de ser aprovado ainda nas 

últimas sessões legislativas deste ano, solicito seja esta Promotoria de 

Justiça informada, até as 18h do dia 07 de dezembro vindouro, sobre 

o acolhimento ou não do item “1” desta Recomendação, advertindo 
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que, em caso de não acatamento, o Ministério Público adotará as medidas 

legais necessárias a fim de assegurar a sua implementação, inclusive por 

meio do ajuizamento da ação civil pública cabível. 

 

Relativamente aos demais itens recomendados, 

solicito sejam respondidos de forma pormenorizada em até 30 (trinta) 

dias, reiterada a advertência retro escrita. 

 

Solicito seja dada ciência da presente 

Recomendação a cada um dos parlamentares. 

 

REQUISITO seja conferida ampla publicidade a 

esta Recomendação, mediante publicação nos canais de comunicação 

da destinatária e afixação em local de fácil acesso no prédio da Câmara 

dos Vereadores. 

 

Ubatuba, 02 de dezembro de 2021. 

 

 

 

BRUNO ORSINI SIMONETTI 

Promotor de Justiça 
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