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RESUMO 

 
 
A necessidade do estudo sobre o Plano Diretor de Campos dos Goytacazes vem 
numa hora em que a necessidade de revisita ao Estatuto da Cidade torna-se 
imperativo, em face de seu dispositivo que ordena a verificação dos Planos Diretores 
dos Municípios até fins de 2006, sob pena de improbidade administrativa. Neste 
ínterim, e verificada a urgência de uma planificação mais coerente com a nova 
realidade da cidade, em face da arrecadação estonteante gerada no entorno das 
participações governamentais da exploração do petróleo da Bacia de Campos, o 
reajustamento das dimensões de desenvolvimento, crescimento e ordenamento 
urbanos perpassam por um planejamento que impera por uma coordenação entre 
Administração Municipal e os munícipes, via participação popular de representações 
sociais. Em função do presente, o projeto de dissertação pretende atingir: a) a 
configuração do Plano Diretor do Município de Campos dos Goytacazes, enquanto 
lei municipal vigente, correlacionando-o à Constituição Federal e ao Estatuto da 
Cidade; b) a promoção da gestão democrática dos cidadãos, em forma de palestras 
e eventos comunitários, para a abordagem do tema; e c) a promoção, a nível legal, 
do equacionamento das diferenças que perpassam na exclusão territorial 
(segregação urbana) do menos favorecido ao direito à cidade, enquanto uso total e 
igualitário da aparelhagem urbana e do solo urbano. 
 
Palavras-chave: Constituição Federal, Estatuto da Cidade, Plano Diretor. 



 

ABSTRACT 

The necessity of the study on the Managing Plan in Campos of the Goytacazes 
comes in one hour where the necessity of revisits to the Statute of the City becomes 
imperative, in face of its device that commands the verification of the Managing Plans 
of the Cities until 2006 ends, duly warned administrative improbity. In this meantime, 
and verified the urgency of a more coherent planning with the new reality of the city, 
look the strawboun collection generated arround of the governmental participation of 
the exploration of the oil of the Basin of Campos, the urban readjustment of the 
development dimensions, growth and order they perpassam for a planning that 
reigns for a coordination between Municipal Administration and the townspeople, saw 
folk participation of social representations. In function of the gift, the research project 
intends to reach: ) the configuration of the Managing Plan of the City in Campos of 
the Goytacazes, while effective municipal law, correlating it it the Federal Constitution 
and to the Statute of the City; b) the promotion of the democratic management of the 
citizens, in form of lectures and communitarian events, for the boarding of the 
subject; and c) the promotion, the legal level, of the equacionalment of the 
differences that perpassam in the territorial exclusion (urban segregation) of less the 
most favored to the right to the city, while total and talk use of the urban equipment 
and the ground urban.  
 
Key-words: Federal constitution, Statute of the City, Managing Plan. 
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1. TEMA-OBJETIVO DEFINIDOS DURANTE A PESQUISA 
 

1.1 TEMA: “Desenvolvimento Urbano e Efetividade dos 

Instrumentos Urbanísticos na Concepção do Direito à Cidade: Reflexões jurídicas 

acerca do Plano Diretor do Município de Campos dos Goytacazes. 1988-2004”. 

PROFISSIONAIS: Prof. Dr. Auner Pereira Carneiro – coordenador; 

Fillipe Godoy Azeredo – pós-graduando; Wiara Pessanha Leandro – graduando 

FDC; Felipe Manhães Maciel – graduando FDC. 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Direito, Direito Urbanístico. 

 

1.2 OBJETIVOS DESENVOLVIDOS DURANTE A PESQUISA. 

 

1.2.1 – OBJETIVO GERAL 

Correlacionar a Lei Municipal nº 5.251, de 27.12.1991 (Plano Diretor 

de Campos dos Goytacazes) com a Constituição da República Federativa do Brasil 

de 1988 (art. 182, §§ 1º e 2º) e com a Lei Federal nº 10.257, de 10.7.2001 (Estatuto 

da Cidade, arts. 2º, 4º, 39 a 42, 50 e 52, VII), de forma tal que seja possível, com as 

necessárias reflexões sobre a legislação municipal pertinente, efetivando, de forma 

universal e irrestrita, o acesso ao direito à cidade, a sustentabilidade da mesma, a 

gestão democrática do Poder Público e a ordenação e controle do solo urbano. 

 

1.2.2 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.2.2.1 Promover a reflexão jurídica acerca das políticas públicas 

executáveis nas características da urbe campista, por meio do estudo do Plano 

Diretor, em face dos programas a ele ligados e projetos de desenvolvimento urbano 

pertinentes; 

1.2.2.2 Abordar, a nível legal, as formas de equacionamento da 

distância imposta entre os poucos detentores da cidade legal e os muitos 

segregados da cidade ilegal, dentro do contexto do Município de Campos dos 

Goytacazes, Rio de Janeiro, através da futura revisão do Plano Diretor deste com a 

realidade presente e os imperativos das leis urbanísticas em vigor. 

 

 



 

2. DELIMITAÇÃO TEÓRICO-CONCEITUAL DEFINIDA NA PESQUISA 
 

2.1 PLANEJAMENTO URBANO EM CAMPOS DOS GOYTACAZES (1828-1991). 

 

Durante a época de colonização, a Vila de São Salvador de 

Campos, fundada em 1677, sofreu poucas intervenções urbanísticas para além 

daquelas necessárias para a consolidação de um povoado. Decerto, o local era 

estratégico, por não haver presença de nenhum outro centro urbano importante. 

Emancipada, em 1835, passa o lugar a elevar da categoria de vila à cidade, de 

onde se começava a registrar melhorias no local. 1 

No entanto, e mesmo com as funções administrativas esvaziadas 

pelo Poder Moderador, que regulou o Regimento das Câmaras Municipais em lei de 

1º de outubro de 1828, os Municípios, dentre eles Campos, conservaram a 

possibilidade de prever normas sobre posturas municipais, ou seja, o 

comportamento dos cidadãos no que tange aos aglomerados urbanos. 2 

Expressão da primeira forma de legislação urbanística conhecida no 

país, face à ordenação de espaços comuns, é criado um Código de Posturas, em 

1842, dispondo sobre normas de construção, além de um plano de arruamento para 

a cidade, realizada pelo engenheiro francês Amélio Pralon. Ambos os planos 

servem de pano de fundo para a divulgação dos preceitos higienistas, conceitos que 

atingiriam o seu ápice na disposição do Plano de Saturnino de Brito na urbe 

campista. 3 

A par do progresso econômico que avizinha, com a modernização 

do parque industrial açucareiro, e com as práticas capitalistas de mercado vigente, 

Campos dos Goytacazes passara por momentos de verdadeiro impacto urbano, 

face às mudanças tecnológicas vivenciadas naquela ocasião. Para tanto, um novo 

Código de Posturas é editado em 1874, conforme explicita D’Oliveira: 

 

                                            
1 D’OLIVEIRA, Sonia Azevedo Le Cocq. As Áreas de Especial Interesse Social em Campos dos 

Goytacazes. Rio de Janeiro : PROURB/FAU/UFRJ/CNPQ, 2002, p. 01 
2 D’OLIVEIRA, Sonia Azevedo Le Cocq. Op. Cit., p. 02. 
3 Conforme aduz a autora, o controle de doenças, chamado de “higienismo”, foi adotado durante o 

Império, por conta da medicina urbana francesa trazida por seus arquitetos. Dentre seus objetivos, 
analisar lugares insalubres por si, como cemitérios e matadouros, controlar a circulação dos 
elementos naturais e organizar os equipamentos urbanos, tudo visto face à salubridade, era ordem 
dentre estes especialistas, adotado nos municípios brasileiros de então onde houve planejamento 
urbano. D’OLIVEIRA, Sonia Azevedo Le Cocq. Op. Cit., p. 03. 



 

Em 1874 é editado novo Código de Posturas, dividido em nove 
títulos: Estradas (5 posturas), Arruamento, Asseio e Livre Trânsito 
das Ruas e Praças (17), Salubridade Pública (9), Comércio (7) 
Cemitérios (37), Moralidade (8) e Disposições Gerais (8), totalizando 
114 posturas. A análise do teor das posturas  permite agrupa-las em 
quatro temas, a saber, saúde pública (54), urbanismo (28), 
segurança (27) e moralidade (5), confirmando o predomínio do 
ideário de cunho higienista, anteriormente citado. 4 

Sem prejuízo da dinâmica que assumiu a urbe campista, que estava 

em pleno ciclo áureo de sua economia, a codificação de suas posturas não pára. 

Conforme D’Oliveira, um novo código de posturas, já em 1896, indicava 

preocupação quanto à população pobre, não pela sua origem, mas por seu habitat, 

na forma de cortiços e aglomerados insalubres urbanos, no centro da cidade, 

grande parte dela cativa da escravatura, abolida em 1888. 5 

Ainda aqui, frente ao que a municipalidade adquire em importância 

regional, não só pelo aspecto econômico, mas também porque representou, no 

passado, uma vasta abrangência territorial, contribuindo para a formação de 

municípios do Norte e Noroeste Fluminense, os problemas urbanísticos foram uma 

constante na organização de sua urbe, o que demandaria intervenções ainda 

maiores do que as já aplicadas. 6 

No entanto, para a concepção da época, tal estava entravado por 

interesses politiqueiros a que se subordinaram quase todos os encarregados de 

obras municipais, abandonando ao pó e às traças todo o planejamento passado e 

presente que traduziu Campos em um caos urbano. 7 

Perante todo este quadro, e de acordo com a forma como Campos 

dos Goytacazes foi projetada, várias epidemias e surtos patológicos se 

manifestaram na cidade, quando então, confiada à influência da doutrina do 

higienismo positivista, é contratado o engenheiro sanitarista F. Saturnino Rodrigues 

de Brito, em 1903, para dar conta da qualidade da saúde e da postura geral do 

espaço urbano. O produto de seu trabalho foi um projeto de urbanização e 

saneamento da cidade de Campos dos Goytacazes pelo próprio Saturnino de Brito, 
                                            
4 D’OLIVEIRA, Sonia Azevedo Le Cocq. Op. Cit., p. 05. 
5 D’OLIVEIRA, Sonia Azevedo Le Cocq. Op. Cit., p. 05. 
6 SILVA, Roberto Cezar Rosendo Saraiva da, et alli. Formação econômica da Região Norte 

Fluminense. In PESSANHA, Roberto Moraes et alli. Economia e Desenvolvimento no Norte 
Fluminense. Campos : WTC Editora, 2004, p. 65. 

7 BRITO, F. S. Rodrigues de. Saneamento de Campos. Campos dos Goytacazes : Typographia de 
Silva, Carneiro & Cia., 1903, p. 05. 



 

fruto de sua experiência em intervenções criadas em seu escritório de engenharia 

nas cidades de Santos, Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo. 8 

No planejamento presente previa uma intervenção nas ruas e 

córregos da cidade de forma a acabar com as diversas formas de represamento da 

água das chuvas e dos esgotos, bem como a definição da rede de abastecimento e 

saneamento do centro da cidade, além de estabelecer o destino dos esgotos e a 

criação do Matadouro Municipal e a definição de habitação popular, para resolver o 

problema dos cortiços que já eram uma constante em áreas perto do centro de 

Campos. 9 

De certa forma – e não cobrado à municipalidade, pelo fato de ser o 

autor do projeto campista – o planejamento apresentado é uma inovação em 

matéria de planejamento urbano, ainda que sob cunho técnico, pela força da 

transformação social que trazia.  Não significa que fosse para atender à população 

carente, mas era mais uma medida de evasão da população “insalubre” do centro 

da cidade possibilitando, com isso, maior fluidez da elite local, tanto econômica 

quanto privada. 

Com o presente plano, que foi muito pouco aplicado de fato, 

evidenciou-se um instrumento que trouxe uma concepção do ser humano como 

aquele que deve viver a partir das mínimas condições de habitação e salubridade, 

para a realização dos ideais liberais da época, como se a política da ordem e o 

progresso, iluminadora, saneadora e vivificadora fosse aquela que traria o primado 

do desenvolvimento no país, desde que o homem seguisse os preceitos naturais (o 

que o autor denomina de leis positivas) que orientassem o saneamento e a higiene 

em todos os lares da nação. A prática da construção de moradias voltadas para o 

nordeste indicava a necessidade de aeração dos edifícios que, por sua vez, 

preconizava contra os ventos do sudeste e do sul, que trariam, segundo o 

engenheiro sanitarista, as doenças e moléstias à população. 10  

A posição de Saturnino de Brito, quanto a este tema, chamava não 

só a atuação da Administração Pública, mas também ordenava ao civil que se 

reproduzisse, cada um no interior do seu domicílio, as condições de circulação de 

líquidos e ares, no intuito de assim lograr a saúde pública e coletiva, confirmando 

                                            
8 BRITO, F. S. Rodrigues de. Op. Cit., p. 13 
9 BRITO, F. S. Rodrigues de. Op. Cit., p. 34.  
10 BRITO, F. S. Rodrigues de. Op. cit., p. 20. 



 

aqui a menos intervenção do Poder Público para a ocasião, conforme traduz um 

dos seus trechos abaixo: 

(...) este evidentíssimo resultado da synergia dos esforços 
individuaes, completamente independentes entre si, é de tão lógica 
precisão quão rudimentar é a enunciação da questão e quão 
afastada da pratica corrente se acha a conducta de cada individuo. A 
formação sociológica fatal do interesse collectivo pelos interesses 
individuaes, mostra que a simples consulta ao egoísmo conservador 
daria, neste caso, uma solução conveniente ao problema que o 
altruísmo poderá inegavelmente resolver de um modo mais radical e 
mais nobre; o que não póde continuar é a falta de comprehensão do 
verdadeiro enunciado da questão para conduzir, por egoísmo ou por 
altruísmo, por obrigação individual ou pelo concurso collectivo, à 
solução saneadora. 11 

Neste sentido, analisando o cenário onde acontece a publicação do 

plano sanitarista, o cortiço era a forma de habitação mais freqüente dentro e fora da 

cidade, tanto é que apenas quanto ao Centro da cidade (compreendidos nas 

imediações da Praça de São Salvador) é que se percebia certa tendência às 

habitações mais vultosas, de estilo da própria época.  

Tendência que, anos depois do Plano de Saneamento do Saturnino 

de Brito, iria provocar, aos poucos, a necessidade de uma urbanização racional do 

Centro da cidade, com a “expulsão” progressiva das famílias – inicialmente pobres 

e, logo após, as próprias elites – e a transformação do mesmo local em um 

concentrado de atividades predominantemente comerciais. 12 

Sob outra ótica, Teresa de Jesus Peixoto Faria aborda sobre a 

eficácia e a visão do Plano de Saturnino, ressaltando o seguinte: 

No princípio do século XX, de fato, a realidade urbana de Campos 
parece resistir à aplicação do projeto, ou até mesmo querer impedi-
lo. É a força da natureza e as barreiras materiais que prevalecem, 
como também o acontecimento de complicações imprevistas: a 
importância do meio físico insalubre (pântanos, brejos e áreas 
alagadiças, enchentes e o agravamento desta insalubridade pela 
chegada de novos habitantes, pelo crescimento da população que 
vai sendo, pouco a pouco, expulsa em direção às áreas pantanosas 
e insalubres. 13 

                                            
11 BRITO, F. S. Rodrigues de. Op. cit., p. 20. 
12 FARIA, Teresa de Jesus Peixoto. O plano urbanístico de 1944: uma nova ordem sócio-espacial 

para a cidade de Campos dos Goytacazes. In GANTOS, Marcelo Carlos (org). Campos em 
perspectiva. Rio de Janeiro : Papel Virtual/UENF, 2004, p. 77. 

13 FARIA, Teresa de Jesus Peixoto. Op. Cit., p. 77. 



 

Ainda Peixoto reitera, como característica de um novo desafio: 

Nesta população pobre, é necessário contar, após a abolição da 
escravidão, a recente classe de “pequenos trabalhadores urbanos” 
cujas condições de vida e habitat são particularmente ruins. Além de 
tudo isto, é preciso enfrentar outro desafio: erradicar as enfermidades 
epidêmicas, como a peste bubônica, que assola a cidade nos 
primeiros anos do século XX. 14 

Decerto, é após a ocorrência de vários desastres naturais entre 

1900 e 1920 que a municipalidade começará a perceber que a morfologia urbana é 

que contribuiria para a enfermidade e a praga. Conforme afirmado por Peixoto, o 

discurso sobre o problema da insalubridade do meio ambiente muda: é a cidade 

propriamente dita que se tornou um problema. 15 

Diga-se isto pela herança urbana deixada pela colonização e pelo 

descaso local, o que se tornou praxe, durante toda a primeira metade do século XX, 

nos discursos sobre o higienismo e nas práticas de manutenção das condições 

insalubres do chamado “brejo goitacá”, o que invoca, do Poder Público local, a 

necessidade de mobilização sobre o problema evidenciado, ressaltado por Peixoto 

da seguinte forma: 

Mesmo com todo este esforço, nem a situação da cidade, nem as 
condições de vida das populações pobres foram realmente 
modificadas. Apesar disso, o poder municipal persiste em aplicar seu 
projeto de modernização, essencialmente, na parte central da cidade 
(ao redor do núcleo original): pavimentando a Praça São Salvador, 
alargando ruas, renovando os edifícios, demolindo os “velhos 
casebres”, sem contar o desenvolvimento das estradas de ferro, com 
a construção da ponte ferroviária sobre o Paraíba, em 1906, e com a 
instalação de novas estações. 16 

Também neste contexto o tecido urbano é modificado, em nome da 

funcionalidade, do mercado capitalista e da burguesia em ascensão.  No entanto, 

enquanto prédios comerciais e de elite são erguidos, a população menos 

favorecida, por motivos óbvios, é deixada à margem deste processo de 

“modernização”; vivendo em condições precárias (...) aonde os serviços de infra-

estrutura ainda não chegaram: a periferia da cidade, onde ainda existem pântanos e 

                                            
14 Idem, ibidem. 
15 FARIA, Teresa de Jesus Peixoto. Op. Cit., p. 79. 
16 FARIA, Teresa de Jesus Peixoto. Op. Cit., p. 81. 



 

alagadiços. 17 Sobre as reformas urbanas operadas, Peixoto expressa duas 

significativas para este período: 

Um, de 1901 a 1915, quando a atenção maior é dada à higiene e 
saúde pública; de 1915 a 1930, quando se procede as operações de 
embelezamento e a ampliação dos espaços (...) O outro, de 1930 a 
1937, período entre a Revolução de 30 e o começo da ditadura de 
Getúlio Vargas (1937-1945), a administração da cidade será 
marcada por várias mudanças de prefeitos impedindo a continuidade 
das iniciativas das obras públicas. 18 

Decerto, ao longo de toda a primeira metade do século XX, Campos 

dos Goytacazes experimenta uma desarticulação entre a estrutura urbana 

consolidada e o seu planejamento, concentrando, ao final, uma distorção 

urbanística que dualiza a periferia com o centro, estabelecendo um desequilíbrio 

constante entre si. De fato, há uma estagnação que se põe a municipalidade 

campista, ao não abordar o problema de sua urbe como conseqüência de uma 

necessidade à expansão urbana e um suporte estrutural que estava chegando ao 

seu limite. Mas, apesar da existência do plano geral do Saturnino de Brito, nada 

mais foi feito a não ser pequenas intervenções urbanísticas localizadas, o que muda 

consideravelmente com a aplicação de regras do urbanismo de Alfred Agache em 

Atafona, São João da Barra, influenciando, assim, a visão dos administradores 

locais sobre a constituição do urbano. 19 

Agache foi um engenheiro francês que introduziu uma forma de 

intervenção no espaço urbano pautada na city planning americano, característica do 

plano de urbanismo para o Rio de Janeiro, em 1927. Mais tarde, em função da 

necessidade de planificação e ordenação do espaço urbano campista, surgem os 

urbanistas Jerônimo e Abelardo Coimbra Bueno e o próprio Alfred Agache, todos 

contratados pela municipalidade local para a elaboração de um novo plano 

urbanístico na cidade. 20 

A importância da participação deste grupo tornou o Plano Coimbra 

Bueno para Campos dos Goytacazes, sui generis para a municipalidade não só 
                                            
17 FARIA, Teresa de Jesus Peixoto. Op. Cit., p. 82. 
18 FARIA, Teresa de Jesus Peixoto. Op. Cit., p. 83. 
19 Dentre essas inovações, constam-se: imposto de exportação do açúcar, novo mercado municipal, 

matadouro modelo, extensão das redes de água e esgoto, triturador de lixo, calcamento de ruas, 
aterro da Lagoa do Osório (1913); bondes elétricos (1916). D’OLIVEIRA, Sonia Azevedo Le Cocq. 
Op. Cit., p. 06. 

20 D’OLIVEIRA, Sonia Azevedo Le Cocq. Op. Cit., p. 07; FARIA, Teresa de Jesus Peixoto. Op. Cit., p. 
85; BARDET, Gaston. O Urbanismo. 2ª ed., Campinas : Papirus, 2001, p. 32. 



 

pelo quilate dos participantes, mas pela qualidade de seu trabalho, que 

repercussará por muito tempo dentro da seara do planejamento do Poder Público 

sobre Campos dos Goytacazes, sobre as idéias e ações definidas no Plano ora em 

comento. Como assevera D’Oliveira: 

A empresa Coimbra Bueno, de Jerônimo e Abelardo Coimbra Bueno, 
já possuía em seu currículo a execução do Plano Urbanístico de 
Goiânia, elaborado por Atílio Correia Lima na década de 30. O 
traçado de Goiânia reproduz as concepções que marcam o 
urbanismo moderno, com avenidas largas, zoneamento de usos e 
edificações de grande porte. A mesma concepção aparece na 
proposta para Campos, corroborada, certamente, por Alfred Agache, 
um dos expoentes desta escola de urbanismo. Belo Horizonte já 
havia seguido esta matriz no final do século XIX, e Brasília será o 
seu ápice. 21 

Reflexo do espírito modernista com base no municipalismo que 

adentrava no país, enquanto doutrina, e inserido no entendimento de que 

necessitava a cidade – não de uma solução econômica ou social, mas urbanística – 

o prefeito de então, Salo Brand, reclama um financiamento para o custeio do plano, 

e executa várias modificações na morfologia urbana, tais como: 

(...) o alargamento e o prolongamento de ruas e o saneamento de 
parte da cidade, executa várias operações de prestígio, ocupando 
outros espaços da cidade, criando assim novos pontos de 
centralização Podemos citar, como exemplo, a Praça da Bandeira, 
em frente ao novo hospital da Santa Casa de Misericórdia que está 
em construção, ao sul dos bairros situados a oeste; o Parque para a 
Assistência à Infância, Alzira Vargas, ao sul do núcleo central; e ele 
inicia a construção do hospital de isolamento para os tuberculosos na 
Coroa (bairro afastado da cidade), inaugura o trecho da estrada 
Campos-Niterói, que atravessa cidade beirando o canal Campos-
Macaé, com ligação direta até à Avenida 15 de novembro, 
confirmando assim o canal como um ponto central que divide cidade 
em duas partes. 22 

Para a indução do desenvolvimento local, no que tange ao plano de 

1944, o estudo é mais detalhado e compreende, além da visão higienista, 

predominante nos dois planos passados, uma visão geográfica e histórica da cidade 

de Campos em um verdadeiro reflexo das ideologias progressistas que o 

                                            
21 D’OLIVEIRA, Sonia Azevedo Le Cocq. Op. Cit., p. 07 
22 FARIA, Teresa de Jesus Peixoto. Op. Cit., p. 86. Para visão prática da teoria acima, vide figura n. 

04, abaixo, sobre a divisão, em cores, das zonas de expansão da área urbana de Campos dos 
Goytacazes. 



 

Urbanismo, enquanto Ciência estava trazendo para o Brasil, já utilizadas na Europa 

como modus operandi da produção das cidades. 23 Sobre a divisão urbana de 

Campos, destaca-se o chamado “quadrilátero central”, cuja delimitação comenta 

D’Oliveira: 

Almeja-se uma nova ordem urbana: o centro da cidade é redefinido 
como o quadrilátero compreendido entre as ruas Barão de Miracema 
(antiga São Bento), Ten.cel. Cardoso (antiga Formosa), Mal. Floriano 
(antiga Rua do Ouvidor) e o Rio Paraíba. Prevê áreas para futura 
expansão da cidade com o planejamento de novos bairros: em seu 
projeto, uma parte de Guarus é, finalmente, integrada à cidade; os 
bairros periféricos ditos “abandonados”, como o Turf, Saco e 
Matadouro são integrados á zona urbana. Os limites da cidade são 
estabelecidos, marcando a diferença entre zona urbana, suburbana e 
rural. 24 

 

Na análise de Peixoto, Coimbra Bueno elabora o primeiro plano de 

urbanismo diretor, mais de cem anos depois da execução do “plano” do francês 

Amélio Pralon que, no mesmo espírito, previu o desenvolvimento da cidade. 25  

Desta forma, um corte histórico-urbano da municipalidade foi feito 

de tal monta que o funcionalismo ora empregado aliado ao embelezamento e 

renovação da cidade criou divisões dentro do planejamento urbano apresentado – e 

executado pela Administração Pública de então – terminando por solucionar, em 

médio prazo, parte dos problemas urbanos colocados durante todo o tempo de 

gestão urbana que a municipalidade exercera até aí. 26 

Durante os anos seguintes, em função do Plano Coimbra Bueno, 

pode-se perceber a expansão urbana de acordo com regras contidas neste, aliada 

ao adensamento da área já urbanizada. 27 

Aliado a este quadro de periferização da cidade face à crise 

econômica que se avizinhara, o resultado visível será a queda da geração de renda 

e o empobrecimento da cidade, requerendo políticas públicas mais eficazes por 
                                            
23 D’OLIVEIRA, Sonia Azevedo Le Cocq. Op. Cit., p. 08. 
24 FARIA, Teresa de Jesus Peixoto. Op. Cit., p. 86. 
25 FARIA, Teresa de Jesus Peixoto. Op. Cit., p. 88. 
26 A execução ou não do Plano Coimbra Bueno encontra dissensos, quando D’Oliveira aponta ter sido 

implementado, em função de várias realizações efetuadas (expansão da área urbanizada, 
ocupação intensa do distrito – agora bairro – de Guarus, ocupação do entorno urbano da BR-101, 
consolidação de bairros periféricos como o Tamandaré, Turfe, Parque Rosário e Fazendinha), face 
à opinião de Peixoto, quando acusa que o plano proposto não fora executado logo após sua 
elaboração e (...) nunca foi executado em sua totalidade, mas observa que o traçado atual da 
cidade tem por base as orientações transmitidas no Plano. D’OLIVEIRA, Sonia Azevedo Le Cocq. 
Op. Cit., p. 14; FARIA, Teresa de Jesus Peixoto. Op. Cit., p. 89. 

27 D’OLIVEIRA, Sonia Azevedo Le Cocq. Op. Cit., p. 14.  



 

parte da municipalidade, a qual não responderá às expectativas. Tal situação se 

expõe pelas demandas sociais que surgirão, em torno das crises econômicas que 

surgiriam a partir dos anos de 1950, conforme afirma Silva: 

Alguns autores dão conta de que, nas últimas décadas do século XX, 
a crescente produção açucareira e o domínio, quase que absoluto, 
dessa atividade sobre as demais correspondiam, juntamente com as 
atividades partícipes da cadeia produtiva do açúcar, à geração de 
cerca de 70% da renda da região. (...). A desaceleração do 
crescimento do parque industrial sucroalcooleiro na região, já 
observado a partir dos anos 1950, produziria, ainda, grandes massas 
de desempregados que formariam bolsões de pobreza no entorno de 
algumas das principais cidades da região, principalmente, Campos 
dos Goytacazes, Macaé e São Fidélis. 28 

O resultado disto é a segregação econômica e social que se instala, 

dentro e fora de sua malha urbana, resultando na criação e no adensamento das já 

existentes favelas e áreas pobres na zona urbana de Campos. Para tanto, em 1980, 

a legislação urbanística de Campos, que adenda o Plano Coimbra Bueno, foi 

revisada e codificada num instrumento chamado Plano de Desenvolvimento Urbano 

de Campos (PDUC), revisado este em 1998, sem alterar o seu perfil original. No 

intervalo entre uma revisão e outra, surge o Plano Diretor de Campos dos 

Goytacazes, em 1991 e, conforme denunciado por D’Oliveira, ainda que em plena 

vigência legal, não é adotado como instrumento de ordenamento urbanístico pelo 

poder público municipal, prevalecendo para este fim o PDUC. 29 

O estudo sobre o Plano Diretor de 1991 – Lei Municipal n. 5.251, de 

27 de dezembro de 1991 – e sua incidência atual, bem como a dinâmica legal e a 

consonância com a legislação atual seguirá o marco teórico apresentado logo mais. 

No presente, será apresentado o que é de essência dos movimentos urbanistas e 

jurídicos que justificam a presença do pensamento urbano e a importância que a lei 

urbanística representa não só para a municipalidade campista, mas para todo o 

país, num verdadeiro paradigma de planejamento urbano à luz do Direito. 

 

 

 

                                            
28 SILVA, Roberto Cezar Rosendo Saraiva da. Op. Cit., p. 65. 
29 D’OLIVEIRA, Sonia Azevedo Le Cocq. Op. Cit., p. 14. 



 

2.2 O PLANO DIRETOR DE CAMPOS DOS GOYTACAZES. 

 

Campos dos Goytacazes, Município situado na Região Norte do 

Estado do Rio de Janeiro (vide figura 1), é tido como o maior município fluminense, 

possuindo uma área total de 4.040,6 km² (quilômetros quadrados), o que 

corresponde a 41,4% da área da Região Norte Fluminense. Para acessar ao 

Município, a principal via é pela BR-101, que liga o sul ao norte do Estado do Rio de 

Janeiro, além da BR-356 que liga os Municípios de Minas Gerais ao Município 

fluminense de São João da Barra, passando por Campos dos Goytacazes. Além dos 

dois, outro importante acesso é pela RJ-216, na direção do litoral, que liga o distrito-

sede até o Farol de São Thomé, uma importante via de ligação à denominada 

“baixada campista”. Como elos ferroviários, as linhas Rio-Vitória e Campos-Recreio, 

este a derivar no Estado de Minas Gerais, seguem cruzando o território de 

Município. 30 

De acordo com o censo de 2000, feito pelo IBGE – Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – Campos dos Goytacazes tinha uma 

população de 406.989 habitantes, correspondentes a 58,2% do contingente da 

Região Norte Fluminense 31. A densidade demográfica era de 103 habitantes por 

km², contra 74 habitantes por km² da Região Norte Fluminense. Sua população, de 

acordo com estimativa feita pelo TCE – Tribunal de Contas do Estado do Rio de 

Janeiro –, em 2003, é de 416.441 pessoas. Também neste sentido, tendo por base 

o censo de 2000 do IBGE, a população de Campos dos Goytacazes, frente ao 

contexto populacional do Norte Fluminense, é predominante, com a presença de 

58% de pessoas contra outros 42% em todos os demais oito Municípios somados, 

incluso aí o de Macaé, tida hoje como pólo nacional do setor petróleo. 32 

Na população urbana da sede do Município em estudo, 316.951 

pessoas, segundo o censo de 2000 do IBGE, residem nesta localidade, frente a 

outras 90.038 pessoas residentes em seus 15 distritos distribuídos em todo o 

território de Campos dos Goytacazes. A seguir, o mapa de Campos dos Goytacazes 
                                            
30 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Estudo Socioeconômico: Campos 

dos Goytacazes. Rio de Janeiro : TCE-RJ, 2004, p. 05.  
31 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Dados da população dos municípios 
brasileiros. Internet, disponível em: http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo 
2000/universo.php? tipo=31&paginaatual =1&u f=33&letra=C, acesso em 16 de junho de 2004. 
32 IBGE apud TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Op. cit., p. 07. 



 

inserido na Região Norte Fluminense, como maior Município. 

ILUSTRAÇÃO n. 1: Campos dos Goytacazes no Estado do Rio de Janeiro (Região Norte 
Fluminense). 

 

Fonte: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 
 

Desta forma, sob o contexto populacional, ao se falar de Campos 

dos Goytacazes, aborda-se o contexto de uma cidade com as virtudes de inúmeras 

fontes de oportunidades e de condições de progresso, em diversas atividades 

setoriais, desde as do setor primário até o setor terciário, perpassando pelos pólos 

universitários e pelo petróleo, combustível que sustenta não só a condição de vida 

de diversos munícipes, mas também da Administração Publica municipal que, por 

sua vez, recebe uma arrecadação ímpar com os chamados royalties da exploração 

do petróleo, sem prejuízo de suas atividades econômicas locais, principalmente no 

setor sucroalcooleiro.  Como reflexos desta realidade, a imagem que se projeta em 

diversos cantos da região, senão a nível nacional, é da existência de um “oásis” de 

prosperidade econômica que motiva diversas pessoas a um êxodo rumo a uma 

cidade que, se por um lado guarda algumas oportunidades de emprego, por outro 

guarda uma relação de periferização e segregação sócio-espacial particulares. 33 

Neste sentido, é de se reforçar que, cada vez mais, se verifica uma 

                                            
33 PIQUET, Rosélia. Da Cana ao Petróleo: uma região em mudança. In PIQUET, Rosélia (org.) 

Petróleo, Royalties e Região. Petrópolis : Garamond, 2003, p. 219. 



 

mobilidade social rumo a Campos dos Goytacazes 34. Sem contar o reflexo 

econômico das cidades da Região Norte-Noroeste Fluminense, que, dentro do 

quadro de desenvolvimento regional, em uma observação feita por Fany 

Davidovich, assevera que, dentro do quadro estadual: 

(...) a análise do incremento populacional traz subsídios para 
caracterizar um contexto urbano e industrial, o do Estado do Rio de 
Janeiro, que deixou marginalizados determinados segmentos do 
território, traduzindo acentuada seletividade espacial e desperdícios 
de capital fixo instalado, principalmente em cidades tradicionais do 
norte e noroeste fluminense, que tem revelado fraco desempenho 
demográfico e econômico. 35 

ILUSTRAÇÃO n. 2: Mapa político de Campos dos Goytacazes e suas confrontações municipais. 

 

Fonte: Centro de Informações e Dados de Campos, Prefeitura Municipal de Campos. 
As figuras expostas acima (figuras 1 e 2) demonstram a posição da 

municipalidade de Campos dos Goytacazes no contexto estadual e regional, em 

ponto de estratégia na produção do espaço urbano e econômico de uma vasta área, 

atestando o quanto é imponente o impacto causado em torno da responsabilidade 

socioeconômica imposta a esta cidade, que não só suporta a migração de pessoas 

de outros Estados do país, mas também agrega na sua malha urbana gente das 

                                            
34 CARVALHO, Ailton Mota et alli. Evolução da Rede Urbana das Regiões Norte e Noroeste 

Fluminense em três décadas: 1970/1980; 1980/1991; 1991/2000. In GANTOS, Marcelo Carlos 
(org). Campos em perspectiva. Rio de Janeiro : Papel Virtual/UENF, 2004, p. 109. 

35 DAVIDOVICH, Fany. Comentando o Crescimento Populacional do Estado do Rio de Janeiro. Rio de 
Janeiro : UFRJ/IPPUR, 2002, p. 08. 



 

cidades vizinhas ou regiões do próprio Estado do Rio de Janeiro. 36 

Reflexo disto é a própria malha urbana da sede do Município, que 

congrega grande parte da população local, espelhado em seu aspecto multicultural 

na imagem captada abaixo. 
ILUSTRAÇÃO n. 3: Foto de satélite da zona urbana de Campos dos Goytacazes e suas imediações. 

 

Fonte: GOOGLE, Digital Globe (software), capturado em 02 de agosto de 2005. 
 

Neste sentido, o cidadão que venha até a esta cidade, em boa parte 

das vezes, não encontrará outro lugar a se instalar a não ser nas periferias da 

cidade.  Um estudo feito por um consórcio de pesquisas local revela, através de 

dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), de 2000, que a 

proporção entre favela-habitante no Município de Campos dos Goytacazes é igual 

ao do Município do Rio de Janeiro, reproduzindo o alarma que se alardeia no 

                                            
36 OBSERVATÓRIO SOCIOECONÔMICO DA REGIÃO NORTE FLUMINENSE. Boletim Técnico n. 

05: Favelas / Comunidades de Baixa Renda no Município de Campos dos Goytacazes. Campos 
dos Goytacazes : Consórcio Universitário de Pesquisa da Região Norte Fluminense, agosto de 
2001, p. 15. 



 

entorno da segurança pública e da violência desempenhada nestes núcleos 

segregacionistas. 37  

Este quadro se agrava quando se percebe que os famigerados 

royalties do petróleo se perdem nos cofres públicos em investimentos parcos para a 

municipalidade e a população, já tão pouco participativa no setor petróleo, em 

função da limitada vacância de empregos neste, se põe a procurar formas 

alternativas de vida, em função de setores da economia já promissores no passado 

– como as usinas de açúcar e álcool, cerâmica, dentre outros – terem perdido a 

força nestes últimos anos.  38 

Tendo em vista tais fatores, de atribuição, sobretudo do Poder 

Público, é que se deve haver, ao alcance das cidades, uma legislação municipal 

capaz de dar um impulso a este ordenamento, através de uma ordem urbanística 

que corrija estas distorções provocadas, sob pena de atribuir-se o desenvolvimento 

nas mãos de um sistema puramente econômico, desprezando, assim, o elemento 

humano que compõe a cidade e dela faz parte. 39 

Em introdução feita para o contexto da 1ª Conferência Municipal da 

Cidade de Campos dos Goytacazes, e tendo por base os dados trazidos no 

planejamento urbano da municipalidade em comento, relata Peixoto Faria que, ao 

longo de todo o século XX, o Município viveu um processo de urbanização sem 

precedentes, a um pela expulsão dos menos favorecidos das áreas centrais, em 

nome do higienismo e do progresso das elites e, a dois, pela própria pauperização 

da cidade vivida a partir dos anos de 1960, quando então o setor sucroalcooleiro 

perde força e provoca uma migração dos trabalhadores neste setor do campo para 

a cidade, favorecendo o surgimento de uma periferia recente e de um adensamento 

nas favelas da cidade. Para tanto, observa-se a figura abaixo: 

 

 

 

 

 
                                            
37 RODRIGUES, Wagner de Oliveira. Bandido Favelado e Policial: uma Análise dos Estigmas Falsos 

nas Arenas de Segregação Urbana em Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro (a Favela 
Vitimizada). In Revista da Faculdade de Direito de Campos. Ano II, n. 2 – Ano III, n. 3, Campos dos 
Goytacazes : FDC, 2001-2002, p. 601. 

38 OBSERVATÓRIO SOCIOECONÔMICO DA REGIÃO NORTE FLUMINENSE. Op. cit., p. 23. 
39 SAULE JÚNIOR, Nelson. Op. cit., p. 59. 



 

ILUSTRAÇÃO n. 4: Mapa urbano de Campos. Relação de áreas da cidade e da periferia, com ênfase 
em favelas.  

 

Fonte: Projeto Integração Favela-Bairro. LEEA/UENF, 2004. 
 

Outras áreas do distrito-sede do Município foram até favorecidas 

pela mesma dinâmica produtiva, fazendo com que bairros como Pelinca, Santo 

Amaro e Tamandaré fossem privilegiados dentro da cidade, mas passam por 

verdadeiras verticalizações que estão sendo tidas como um fator negativo do 



 

impacto urbano no Município. 40 

Conforme delimitado acima, a área da zona urbana que mais 

ganhou com a dinâmica da ocupação urbana foi a área central definida pelo Plano 

de 1944, passando pela ocupação marginal nas áreas definidas em verde e na 

construção da periferia recente, a partir dos anos de 1970, constituindo o traçado 

em vermelho na definição de favelas, segundo definição do Plano Diretor local. 41 

Assim, a composição da figura n. 04 é realidade de uma construção 

urbana sem planejamento e uma ordenação urbana irregular, conjugado com um 

Plano Diretor inoperante, que só desenha ainda mais o contorno da realidade do 

crescimento e adensamento das favelas, a criminalidade organizada e a crise da 

economia original que acaba, em série, na dura realidade da cidade campista. 42 

Com vistas à resolução destes conflitos urbanos, o Plano Diretor se 

destaca como grande instrumento da ordenação urbana e do planejamento de 

muitas das cidades brasileiras, em especial na presente análise. Não bastasse 

apenas este aspecto relevante, ainda tem-se dentro deste planejamento a 

possibilidade de estabelecer planos gerais e planos específicos, sobre cada área da 

municipalidade, ora a promover a ordenação do espaço urbano, de forma a garantir 

a melhoria da qualidade de vida da cidade, ora para transformar uma realidade 

específica que se quer aperfeiçoar, para maior harmonia do conjunto urbano. 43 

No entanto, a concepção legal tomada pela municipalidade não é a 

correspondente às demandas do local, preferindo adotar uma legislação 

diferenciada que não atingem diretamente os objetivos e diretrizes urbanísticos que 

o fato social determina, já que o Poder Público, em 1998, readaptou o antigo PDUC 

- Plano de Desenvolvimento Urbano de Campos –, realizado inicialmente em 1979 

pelo governo de Raul Linhares e mantendo os antigos traçados das projetadas 

avenidas perimetrais, ofuscando a presença legal do Plano Diretor de 1991. 

Tal visão jus-urbanística é construída em face de um novo momento 

em que Campos dos Goytacazes apresenta desde então: como cidade do petróleo, 

que exigiria, da municipalidade, novas políticas que atendessem à destinação 

outrora conferida pelas participações governamentais na nova Lei do Petróleo (Lei 
                                            
40 FARIA, Teresa Peixoto. Introdução. In PESSANHA, Roberto Moraes (org). Campos dos 

Goytacazes: uma cidade para todos – análises e resoluções da 1ª Conferência Municipal em 2003 – 
subsídios para a 2ª Conferência em 2005. Campos dos Goytacazes : CEFET Campos, 2005, p. 19. 

41 PEIXOTO, Teresa de Jesus Faria. Op .cit., p. 20. 
42 MARICATO, Ermínia. Op. Cit., p. 73; RODRIGUES, Wagner de Oliveira. Op. cit.,p. 606. 
43 FERNANDES, Edésio. Op. cit., p. 89. 



 

Federal n. 9.478, de 6.8.1997), restando, a partir daí, uma série de reclamos de 

isolados segmentos da sociedade civil, em contraste com o movimento financeiro 

até então vivido pela Administração Pública de Campos dos Goytacazes, não 

atendendo a municipalidade, mesmo com tamanha receita, aos atributos sociais 

que tais participações reclamam, por vezes, em um planejamento urbano distante 

do real. 44 

 

 

2.3 HIERARQUIA LEGISLATIVA MUNICIPAL E PLANO DIRETOR. 

 

Conforme colocado acima, sobre o contexto do Plano Diretor dentro 

do sistema de planejamento municipal, e cotejando a sua natureza jurídica, 

conforme determinado pelo princípio da legalidade (art. 5º, II, CRFB/1988), sua 

aprovação requer a aprovação pela Câmara Municipal, geralmente constada em 

sua lei orgânica sua aprovação.  

Desta forma, é necessário situar a hierarquia legislativa municipal 

que o Plano Diretor está inserido, em específico na municipalidade de Campos dos 

Goytacazes, para se chegar ao estrito estudo do diploma normativo da política 

urbana local. 45 

Assim, perfaz o Plano Diretor de aspectos que variam desde o 

físico, quando estabelece a ordenação do solo e as funções sociais da propriedade 

e da cidade, inteirando pelo aspecto social, quando relativo ao urbanismo é 

otimizada a qualidade de vida e, com isso, o acesso ao proveito de uma cidadania 

mais presente, até o aspecto administrativo-institucional, quando as políticas 

adotadas pelo Município vão ajudar ao mesmo na continuidade de seu 

ordenamento e aperfeiçoamento. 46 

Não é necessário que se vá longe para constatar a evidência da 

necessidade – e obrigatoriedade – do Plano Diretor para o Município de Campos 

dos Goytacazes, pois a sua própria demografia populacional demonstra esta 

realidade. 47 
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Neste sentido, reconhece a Lei Orgânica do Município de Campos 

dos Goytacazes, promulgada em 28 de março de 1990, a atribuição de instituir o 

Plano Diretor, segundo art. 4º, inciso XI. Já no seu Título V (Da Ordem Econômica e 

Social), a municipalidade aborda todos os critérios, no seu Capítulo III, da Política 

Urbana local, cujo art. 170 proclama, como objetivos a serem atendido, as funções 

sociais da cidade, conceituada pelo Diploma Legal como o acesso pelo cidadão à 

moradia, transporte público, saneamento básico, energia elétrica, gás canalizado, 

abastecimento, iluminação pública, saúde, educação, cultura, creche, lazer, água 

potável, coleta de lixo, drenagem das vias de circulação, segurança e preservação 

do patrimônio ambiental e cultural. 48 

A Lei Orgânica local também indica que a função social da 

propriedade urbana é atendida quando cumpridas as exigências expressas no 

Plano Diretor, em verdadeiro reflexo do Texto Constitucional de 1988, art. 182. No 

entanto, tal correspondência entre ambos os diplomas legais só é aposto com a 

emenda n. 15, de 1993, por parte do Poder Público local, bem como a política de 

instalação de sinalizadores e placas locais e a celebração de convênios com 

empresas públicas ou privadas para realização da função social da propriedade 

urbana disposto acima (§§ 1º a 3º do art. 170). 49 

Em nova correspondência com a Lei Orgânica Municipal, o art. 171 

denomina o Plano Diretor como instrumento básico da política de desenvolvimento 

e de expansão urbana, também assim o fazendo na política de desapropriações, 

destacando-se, aqui, áreas em que, há pelo menos 10 (dez) anos em atividades de 

cunho social, recreativo ou esportivo, por instituições legalmente constituídas, são 

objeto de desapropriação, ouvido o Legislativo. 50 

Na definição de instrumentos para assegurar as funções sociais da 

cidade e da propriedade, o art. 172 da Lei Orgânica do Município de Campos 

estabelece, dentro do limite de sua competência, a opção da aplicação de 

instrumentos tributários e financeiros, além de institutos jurídicos, como a 

discriminação de terras públicas, a desapropriação, o parcelamento ou edificação 

compulsórios, a servidão administrativa, a limitação administrativa, o tombamento 

de imóveis, a declaração de área de preservação ou proteção ambiental, a cessão 
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50 Idem, ibidem. 



 

ou permissão e a concessão real de uso ou domínio, além do poder de polícia e de 

outras medidas previstas em lei. 51 

O critério da participação popular é inscrito no art. 173, através de 

entidades representativas, durante o processo de criação do Plano Diretor, em 

Conselho Municipal que, segundo a Lei Orgânica, será definido por lei. 

Como sanções administrativas pelo abuso do direito do proprietário 

do solo urbano, prevê o art. 174, além das civis e criminais, sanções administrativas 

na forma da lei, o que o faz na Lei do Código de Obras do Município de Campos. 52 

No mesmo sentido, define o artigo em comento que áreas urbanas 

baldias, sem muros, estão em abuso com relação ao art. 174, dando prazo de 06 

(seis) meses aos mesmos para, a partir da data da emenda que constitui este 

mandamento (Emenda 14/1993), para proceder à construção dos respectivos muros 

de alvenaria. Somando a este comando legal, está previsto multa para tanto, no 

desrespeito ao dever de promover a função social da propriedade. Sob o mesmo 

norte, no seu parágrafo único, está previsto que a quem lançar detritos nos rios, 

canais ou terrenos baldios, e for apanhado em flagrante nesta prática, também 

responde por multa pelo ato praticado. 53 

No contexto do art. 175 da Lei Orgânica, cabem-se destacar no 

texto legal as várias diretrizes e normas relativas ao desenvolvimento urbano, 

importantes para a correção local dos problemas urbanos derivados das omissões e 

ações especulativas sobre o meio ambiente natural e construído. 54 

Não obstante isto, o contexto presente terá que ganhar correlação 

legal no Plano Diretor do Município, o que nem sempre será evidente acontecer, 

principalmente no inciso V, quanto às políticas de acessibilidade hoje tão difundidas 

pela Sociedade civil, mas até então desprezados pela municipalidade. 55 

Dando continuidade na Lei Orgânica local, a subsunção dos 

projetos, obras e serviços no Município deverão ser conjugadas às normas vigentes 

de planejamento municipal, segundo o art. 176, e elencados no art. 177 como as 

leis que dispõem sobre zoneamento, parcelamento do solo, uso e ocupação, leis 
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sobre construções e edificações, proteção do meio ambiente, licenciamento e 

fiscalização de parâmetros urbanísticos básicos, que são os objetos legislativos 

derivados do Plano Diretor local. Neste sentido, a hierarquia normativa a qual se 

encontra o Plano Diretor dentro da legislação municipal é de intermediário entre a 

Lei Orgânica do Município e as leis que estabelecem, estritamente, ações, políticas 

e intervenções no espaço urbano, conforme já comentado em sua natureza 

sistêmico-jurídica.  

Como reflexo direto na adequação de leis anteriores à Lei Orgânica 

Municipal, é recepcionada a legislação urbanística de 1980, que à época ganhou o 

nome de “Plano de Desenvolvimento Urbano de Campos” (PDUC), o qual é mantido 

a matriz do Plano Coimbra Bueno, nos anos de 1940, e atualizado em 1998, 

assumindo, erroneamente, a natureza jurídica do próprio Plano Diretor da 

municipalidade, em vigor desde 1991, sendo constituído das seguintes leis 

urbanísticas 56:  

a) Lei 6.690/98, que define o parcelamento do solo urbano e 

estabelece os mecanismos de organização e fiscalização pelo Poder Público 

Municipal quanto ao parcelamento do solo para fins de expansão urbana e rural.  

Tais mecanismos complementam-se na Lei de Zoneamento e Uso do Solo; 57 

b) Lei 6.691/98, que estabelece o zoneamento e o uso do solo, 

dividindo o território municipal em áreas e zonas e estabelecendo normas de uso e 

ocupação do solo do Município, cuja função é definir índices e medidas mínimas e 

máximas que resultam nos limites da volumetria das edificações e, portanto, da 

configuração espacial do ambiente construído; 58 

c) Lei dos Perímetros Urbanos; 59 

d) Lei 6.692/98, que cria o Código de Obras, abrangendo neste as 

especificações técnicas de construção, reforma, perímetros, dentre outros, que 

permitem ao Poder Público exercer sua função de fiscalizar e tributar o munícipe. 60 

Com a realidade acima, deduz-se que, desde a edição do Plano 
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Diretor, já se relacionava o dito PDUC como o conjunto de diretrizes urbanísticas do 

Município, mesmo sendo aquele existente, dotando este conjunto como o 

instrumento do ordenamento urbanístico pelo Poder Público municipal, relegando o 

Plano Diretor de 1991 a um instrumento normativo urbanístico de segundo plano. 61 

Voltando ao contexto da Lei Orgânica Municipal, situa-se a 

indiferença da prestação de serviços públicos e de políticas de regularização 

fundiária e/ou urbanística em comunidades de baixa renda quanto ao local onde 

residem (reconhecimento de logradouros), segundo o seu art. 179. No mesmo 

sentido, com relação à regularização fundiária, existe previsão de atuação do 

Executivo Municipal para posseiros de favelas em propriedades na sede do 

Município e dos seus distritos (art. 180). 62 

Como política de regularização urbanística, segundo o art. 181, 

estabelece-se a incumbência do Poder Público de promover e executar programas 

de construção de moradias e garantir condições habitacionais e infra-estrutura 

urbana, em especial as de saneamento básico, escola pública, posto de saúde e 

transporte. Ineditamente, prevê o Poder Público a estimulação de projetos de 

construção de moradias no modelo chamado de mutirão, no sentido de criar 

cooperativas de moradores para este dever. A própria destinação do IPTU garantirá 

tal recurso, conforme aduz o art. 183 da Lei Orgânica Municipal, sem ônus adicional 

para o contribuinte, caracterizando a função social do respectivo tributo. 63 

O cadastro de terras públicas e de planos de desenvolvimento 

urbanos e regionais é de consulta pública e irrestrita, conforme o art. 184, 

denotando o princípio da publicidade derivada da atuação do Poder Público 

Municipal. Por sua vez, a articulação com demais entes federados, visando à 

racionalização da utilização dos recursos hídricos e das bacias hidrográficas, 

respeitadas as diretrizes estabelecidas pela União, definido pelo art. 185, delimita a 

atuação do Poder Público local, distanciando-se, pelo objeto, do proposto no 

Estatuto da Cidade, quando a integração é plena e conjunta entre os entes 

federativos do país. 64 

Quanto ao meio ambiente no urbano, há previsto a arborização de 
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ruas e parques da cidade com árvores frutíferas de pequeno porte (art. 186), bem 

como o poder de polícia em obrigar os proprietários de imóveis que margeiam 

estradas vicinais a conservar o nível da vegetação local, para melhor visibilidade 

dos transeuntes (art. 187). Finalizando, estabelece a obrigação de construção de 

galerias pluviais em todo e qualquer projeto de loteamento a ser aprovado pelo 

órgão municipal competente (art. 188). 65 

Como relevância ao presente, está na própria Lei Orgânica do 

Município, como pressuposto de formulação e aplicação da política urbana 

municipal, o dever de aprovar o dito Plano Diretor e compelir a este a tarefa de 

proceder à ordenação urbana, em vários aspectos dentro da municipalidade. No 

entanto, percebe-se a falha em considerar no segundo plano a atuação do Plano 

Diretor local, em detrimento de uma ordem jus-urbana já existente, quebrando a 

hierarquia normativa urbanística municipal. 

 

 

2.4 ESTRUTURA E ADEQUAÇÃO DO PLANO DIRETOR VIGENTE AOS 

PRINCÍPIOS E DIRETRIZES DO DIREITO URBANÍSTICO. 

 

Segundo D’Oliveira, o Plano Diretor de Campos esboça a mesma 

configuração urbanística do Plano Coimbra Bueno, predominando, entretanto, seu 

caráter diretor sobre a função reguladora e limitadora da propriedade urbana. Sobre 

seu contexto, aborda a autora que, apesar do Plano Diretor de 1991 inserir-se num 

contexto de redemocratização do país, a partir da CRFB/1988, o Município também 

ganha o estado de ente federado, com a competência correspondente ao uso e 

ocupação do solo municipal, segundo os nortes definidos no art. 182 e seguintes da 

Carta Magna de 1988. Como conseqüência disto, surge Campos dos Goytacazes, a 

exemplo de tantos outros poucos Municípios brasileiros, como realizador de seu 

Plano Diretor, consoante com as novas concepções sobre a cidade que haviam 

emergido no processo constituinte da Carta Magna de 1988. 66 

Para a definição da análise do instrumento normativo de definição 

da política urbana local, e tendo em vista o caráter de adequação ao contexto pós-

constitucional – inclusive com a edição da Lei n. 10.257/2001 – e as realidades que 
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se cambiaram ao longo do tempo, percebe-se que uma caducidade conseqüente do 

Plano Diretor é existente. Neste sentido, ordenar as políticas públicas do Município 

e revisar o Plano Diretor é um imperativo que faz com que todos os cidadãos 

questionem as normas em vigor e reclamem a promoção ao acesso efetivo à 

cidade, o direito às cidades sustentáveis e consoantes com o desenvolvimento 

urbano e humano no Município de Campos dos Goytacazes. 67 

É notável o parco interesse pela pesquisa desempenhado pela 

Administração Pública da própria municipalidade, tendo em vista que o prazo para 

revisão do Plano Diretor se aproxima do final e o processo de indução participativa 

do ordenamento urbanístico mal se iniciou. Ora, se Campos dos Goytacazes 

começou agora a ligar as antenas para a investigação científica – e nisto os 

laboratórios de pesquisa das Instituições Superiores de Ensino sitos nesta cidade 

muito ajudam neste início de desafio – parece que sua Administração não parece 

muito interessada em resolver os problemas de sua própria urbe, apesar da ajuda 

que – devido ao seu próprio limite – tem prestado para a presente pesquisa. 

Contudo, ainda que se saiba que as políticas desempenhadas pela 

Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, aqui fica uma reflexão: como está 

o Município após quatorze anos de aprovação do Plano Diretor de Campos? A 

cidade melhorou em seus aspectos urbanísticos, ou reproduzem novas áreas de 

segregação sócio-espacial e de exclusão urbana? E o interior do Município, 

integrado ao contexto urbano do mesmo, principalmente de sua sede? Tais 

questionamentos são de interesse fundamental para quem se preocupa com as 

políticas desempenhadas e, pelo que se vê, ainda não se alcançaram os resultados 

pretendidos pela legislação federal indutora da política urbana. 68 

Traçando um perfil urbanístico por sobre a cidade de Campos dos 

Goytacazes, identifica-se um desenvolvimento mais centrado na verticalização de 

bairros como os da Pelinca, Santo Amaro, Parque Tamandaré e Centro e na divisão 

em loteamentos nas áreas periféricas da cidade. Mas também não se pode 

descartar a situação que se alardeia pelos bairros pobres da cidade, num processo 

de favelização que aumenta com os loteamentos, quase sempre em caráter 
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irregular. 69 

No entanto, o que se verifica como verdadeira tragédia urbana pode 

ser revertida a partir de uma riqueza particular a que a Administração Pública local, 

como poucas, possui ao seu dispor: as indenizações por impacto da exploração do 

petróleo, chamadas de royalties. Com isto, a capacidade da cidade se renovar após 

três décadas de recessão econômica não é impossível de ser percebido, por conta 

das riquezas auferidas pela municipalidade com os royalties do petróleo. 70 

Junto à exploração da bacia marinha situada no litoral de Campos 

dos Goytacazes, sem prejuízo para outros Municípios vizinhos, possibilita-se a 

(quase única) chance de dinamizar e diversificar sua produção local, destacando-

se, assim, por um setor diverso do petróleo, cuja atividade finita e certa no tempo só 

deixará como herança o que está propiciando atualmente.  

Como assevera Piquet:: 

É possível que o potencial de benefícios para o desenvolvimento 
local advindo da exploração do petróleo, após quase três décadas de 
atividades, ainda está por ser avaliado. Pois, embora venha 
proporcionando à região grandes contribuições financeiras, pouco se 
conhece a respeito da influencia das atividades diretamente 
decorrentes da indústria petrolífera. 71 

Por isto que é necessário analisar os processos que 

desencadearam nestes últimos trinta anos e os desafios que os royalties, como 

verdadeira compensação financeira, podem trazer para o Município de Campos dos 

Goytacazes. 

Em primeiro lugar, o próprio choque operado sobre a Administração 

Pública local. Visto que a municipalidade já atravessara um período de recessão 

econômica e produção de segregação social gritantes, quando os recursos da 

produção do petróleo surgiram nos cofres municipais a primeira sensação que se 

despertou na urbe campista foi a possibilidade da exploração do petróleo logo 

chegar até às baixadas do Município, uma vez que os empreendimentos da 

exploração da bacia marinha poderiam vir até à cidade, não só através do atual 

desativado “parque industrial” do CODIM – Companhia de Desenvolvimento 
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Industrial –, transformado em favela e lixão, mas também sobre os distritos ao longo 

da planície goitacá até o litoral do Município, onde antes operava, a toda pompa, as 

usinas de açúcar e álcool das épocas de outrora. 72 

No entanto, o que se verificou foi o atendimento da parte dos 

recursos dos royalties petrolíferos em melhorias na infra-estrutura local, a começar 

com a pavimentação – ou a repavimentação – de grandes avenidas da área urbana 

consolidada da cidade, urbanização do centro antigo, arrumação e reconfiguração 

de praças – incluindo aqui a Praça de São Salvador e o superaparelhamento das 

Secretarias Municipais, em nível de caixa próprio. O que serviu para contar ponto 

positivo aqui foi a pavimentação, ainda que precária, por vezes, das vias acessórias 

da baixada campista até à RJ-216 – também chamada de “Estrada do açúcar” –, de 

onde o escoamento da produção de cana e outras culturas dependia de uma ação 

desta natureza, não obstante a sua não-conservação já tenha levado várias delas à 

deterioração compulsiva e à sua desativação compulsória. 

Porém, do que se observa com a política de urbanização da cidade, 

com a manutenção – às vezes excessiva – de áreas de urbanização consolidada, 

sem contar na promessa pela mesma ação em áreas de urbanização sob 

consolidação – os bairros em torno do Centro antigo e do Bairro Guarus – de 

asfaltamento de áreas, desconhecendo, por vezes, as necessidades de anterior 

aparelhamento sanitário e de abastecimento de água, tornam prolixas as funções 

sociais a que se destina o royalty, afirmando, com todo teor, que boa obra é a que 

se vê, e não a que está por trás de um verdadeiro aparelhamento da cidade, como 

o próprio abastecimento e saneamento e a integração socioeconômica local. 

Desta forma, pode-se crer que haja, verdadeiramente, um 

desconexo entre política urbana local e royalty. Cotejam, política urbana e royalty, 

as realidades em que querem ver e combinam, entre si, o que deve ser feito em prol 

da comunidade, deixando o resto para depois.  

Neste sentido, pergunta-se: qual a destinação dos royalties ora 

empregados? Alguns urbanistas alertaram-se para esta situação e lançam, em seus 

estudos, uma visão fiscalizadora dos recursos oriundos desta riqueza e que, se mal 

empregados, podem não só perpetuar a situação ora existente, mas criar com isto 

uma nova elite que se exproprie dos recursos e os tornem inúteis para a 
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municipalidade. 73 

Tais articulações, muito além da realidade ora demonstrada, são 

perigosas para a população, uma vez que a própria destinação dos recursos é 

duvidosa, conforme expõem José Agostinho Anachoreta Leal e Rodrigo Valente 

Serra, quando asseveram que: 

Talvez, se no tocante à destinação dos recursos dos royalties à 
legislação tivesse sido menos vacilante, fosse possível arriscar uma 
interpretação sobre as intenções dos legisladores, calcadas, é certo, 
em alguma fundamentação econômica. Contudo, como foi visto, ora 
a legislação determinava as ações do governo que poderiam ser 
implementadas com recursos dos royalties, ora simplesmente vedava 
alguns usos (pagamentos de dívidas e pagamento de pessoal de 
quadro permanente). E, salvo falha desta investigação, o último 
instrumento legal que abordou este ponto – Decreto 01, de 
11/01/1991 – mostrou-se literalmente ambíguo. Assim, sem de forma 
alguma tomar uma posição, a priori, contrária à concentração de 
recursos no Norte Fluminense, acredita-se que a forma legal de 
distribuição dos royalties vigente carece de debate sobre seus nexos 
econômicos. 74 

Em segundo lugar, tendo em vista o próprio nível de 

desconhecimento do campista, a respeito dos royalties repassados à 

municipalidade. A pergunta, pertinente aqui, parece despertar a curiosidade de 

pouca gente, pela falsa obviedade do tema que foi, assim, abordada à Sociedade 

Civil quando se iniciou o grande volume do pagamento, à Administração Pública 

campista, dos royalties oriundos da exploração de petróleo e gás, nos idos de 1997. 

Não obstante a Administração Pública local receba tais recursos 

desde 1990, quando por força de lei passou a perceber tais recursos, a 

municipalidade não participou, seja por falta de informação, seja por descrença e 

comodismo, da discussão quanto à distribuição dos royalties nos variados 

segmentos da cidade.  

 

 

 

                                            
73 Para tanto, vide SERRA, Rodrigo Valente. Op. cit., p. 186; PESSANHA, Roberto Morais. 

Radiografando o Orçamento de Campos dos Goytacazes (2000-2004). In PESSANHA, Roberto 
Moraes et alli. Economia e Desenvolvimento no Norte Fluminense. Campos : WTC Editora, 2004, p. 
193. 

74 LEAL, José Agostinho Anachoreta et al. Uma Investigação sobre os Critérios de Repartição dos 
royalties Petrolíferos. In PIQUET, Rosélia (org.) Petróleo, Royalties e Região. Petrópolis : 
Garamond, 2003, p. 164. 



 

E, ainda que se convoquem audiências públicas para tal, não há 

uma participação mais efetiva do cidadão que, por sua vez, não está informado, 

tampouco sabe, de fato, o que sejam royalties. 75 

Quem é o culpado pela ignorância do povo acerca de assunto tão 

sério quanto este? Quem sabe sobre? Quem não sabe? É por estas e outras que o 

Município ainda convive com problemas típicos de quando enfrentava antes de 

alcançar os fundos compensatórios das participações governamentais, ainda que 

seja relativamente cedo para afirmar que tal transformaria a tudo em pouco mais de 

seis anos de royalties, repassados, mensalmente, dezenas de milhões de reais aos 

cofres públicos locais. 76 

Neste diapasão, e com base em pesquisa de campo orientada pelo 

denominado “UCAMCidades” – laboratório de pesquisas da Universidade Cândido 

Mendes, campus Campos dos Goytacazes –, mais da metade da população local 

não sabe o que são royalties. E mesmo dos que sabem, grande parte acredita 

prover da Petróleo Brasileiro S/A – Petrobras –, o que é um grande engano. Apesar 

da consciência, ainda nestas pessoas que “conhecem” royalties, de que é 

importante a receita para a municipalidade, pouco sabem sobre a real função, de 

onde provém e para que servem.  

Para os especialistas do assunto, os royalties pagos à população, 

através de repasse ao ente municipal, são pagos não só pela Petrobras, mas 

também por qualquer empresa que explore petróleo na Bacia de Campos, ou em 

qualquer unidade petrolífera do país, como também os mesmos são repassados 

aos Municípios via Agência Nacional do Petróleo – ANP –, desde 1998. 77 

O próprio reconhecimento do setor petróleo como responsável por 

parte do crescimento da urbe campista, de acordo com a mesma pesquisa, denota 

o nível de (in)consciência popular da influência dos recursos em estudo. Via de 

conseqüência sobre a questão mencionada, uma posterior pesquisa foi feita para 

apurar os impactos da atividade econômica local ligada ao setor petróleo. Das 316 

pessoas que afirmaram tal assertiva, relacionando no que os royalties agem como 

                                            
75 O próprio comparecimento às Conferências das Cidades, em 2003 e 2005, são reflexo deste 

quadro, cujos atores não são mais do que representantes do centro consolidado, salvo alguns 
institutos e representações da Academia local. 

76 SERRA, Rodrigo Valente. Op. cit., p. 184. 
77 UCAMCIDADES. Campistas Desconhecem Significado e Uso dos Royalties. In Boletim Petróleo, 

Royalties & Região. Campos dos Goytacazes : UcamCidades/UCAM-Campos, setembro de 2003, 
p. 04. 



 

fomentadores da economia local, parte deles responderam que aumenta o emprego 

(20,9%), outra que há maior circulação monetária (20,9%), dentre outras respostas. 

Em outra questão, somente 3,2% dos entrevistados disseram ser os royalties o 

valor indenizatório pago pelo impacto produzido pelo setor petróleo na região, do 

que se constata que, mesmo entre aqueles que possuem alguma consciência da 

relação traçada entre o ouro negro e as participações governamentais na região, 

somente uns poucos sabem que os royalties estão atrelados a petróleo. 78 

De tal forma que, unindo riqueza e inconsciência popular, o 

resultado, salvo as honrosas ações urbanísticas visando a atender ao necessário 

para o Município, são as condições mais que oportunas para que o uso deste erário 

seja empregado de forma desvirtuada com o que é proposto, a partir do motivo pelo 

qual se pagam estas indenizações, o que desafiará a Sociedade civil por longo 

tempo até a solução definitiva deste problema. 

Por outro lado, a contextualização das demandas urbanas pedem 

investigações constantes sobre o impacto ocasionado com o crescimento da 

cidade, que já vem sofrendo um ligeiro aumento de sua densidade populacional 

urbana faz alguns anos, de acordo com os dados demográficos e socioeconômicos 

mais recentes. 79 

Para isto é que existem princípios e diretrizes que devem ser 

estabelecidos, de modo expresso, no bojo dos Planos Diretores de 

Desenvolvimento municipais, sem desprezar a sua natureza jurídica, que é a de, 

por lei municipal, ordenar as diretrizes do planejamento urbano local. 

 

 

2.4 COMENTO DO PLANO DIRETOR DE CAMPOS DOS GOYTACAZES 

 

Demonstrados os parâmetros acima que justificam e reforçam a 

necessidade de uma análise legal da legislação urbanística local, cabe aqui 

contemplar a função social da propriedade, o desenvolvimento sustentável, as 

funções sociais da cidade, os princípios da igualdade e justiça social e a 

participação popular no bojo do Plano Diretor de Campos dos Goytacazes, Lei 
                                            
78 UCAMCIDADES. Veja Tabelas da Pesquisa CEPECAM sobre (...) in Boletim Petróleo, Royalties & 

Região. Campos dos Goytacazes : UcamCidades/UCAM-Campos, dezembro de 2003, p. 03. 
79 Contextos hoje analisados no Laboratório de Estudos do Espaço Antrópico, do Centro de Ciências 

do Homem, na Universidade Estadual do Norte Fluminense, sediado nesta municipalidade. 



 

municipal n. 5.251, de 27 de dezembro de 1991, instrumento ainda vigente como 

delimitador da política urbana municipal. 80 

A realização de cada diretriz colocada acima, com os respectivos 

nortes constitucionais e infraconstitucionais, vai permitir que o Plano Diretor realize 

a sua verdadeira incumbência, que é a de promover, como instrumento norte da 

política urbana do Município, a integração dos cidadãos na cidade, promovendo 

verdadeira inclusão de fato e de Direito, cuja citação será dada a cada artigo 

sumariamente comentado, dentro de sua importância, enquanto diretriz do Plano 

Diretor de Campos dos Goytacazes.  

Assim, serão contemplados os dispositivos que atendem aos 

princípios e diretrizes de Direito Urbanístico, precipuamente do Título I, em sua 

íntegra, e no capítulo I do Título III, quando há um desdobramento dos princípios da 

Política Urbana dentro do Plano Diretor local, o que não tornará prejudicado a 

discussão sobre cada Título apresentado neste. 81 

Sem prejuízo do item presente se tornar um discurso meramente 

comparador entre princípios e diretrizes de leis, será evidenciado o pensamento de 

alguns urbanistas locais, de tal forma que as críticas apresentadas no bojo não 

estejam viciadas em simples argumentos filosóficos.  

Para tanto, a ordem urbanística imposta na produção da urbe 

campista está configurada em uma expansão que alcança todas as extensões do 

Município em comento e vai a todas as direções do Centro antigo, pelo qual se 

representa, em seu lado norte, com a margem do Rio Paraíba, conforme figura 

abaixo (figura n. 04). 

 

2.4.1 – Título I – Do Plano Diretor. 

 

O primeiro Título do Plano Diretor de Campos dos Goytacazes é 

composto de dois capítulos: do plano diretor e das diretrizes, sendo que o primeiro 

abarca os arts. 1º a 5º e o segundo capítulo o art. 6º. Não obstante esteja o primeiro 

capítulo de acordo com a Constituição Federal de 1988, e tendo em vista o caráter 

de recente redemocratização do país, à época da edição do Plano Diretor de 

                                            
80 Cotejo que também é observado pelo Ministério das Cidades (2004:45) e por Nelson Saule Júnior 

(1997:57). 
81 CAMPOS DOS GOYTACAZES. Op. cit. 



 

Campos dos Goytacazes, o segundo capítulo apresenta falhas estruturais quanto às 

diretrizes, exigindo então seu melhor estudo e consonância com as diretrizes da Lei 

Federal n. 10.257/2001, em seu art. 2º, ainda dentro do prazo em aberto aos 

Municípios para a adequação devida (outubro de 2006). 

No seu primeiro capítulo, o art. 1º traz o conceito do Plano Diretor 

local como instrumento básico da ordenação do território, integrando aqui os 

conceitos trazidos pela CRFB/1988, art. 182 §2º, e pelo Estatuto da Cidade, no seu 

art. 40, §1º. Dando continuidade à denominação, o parágrafo único do art. 1º do 

Plano Diretor define que a lei diretriz urbanística regula o processo de 

desenvolvimento urbano e orienta as ações do Poder Público e dos agentes 

públicos e privados que atuam no Município. 82 

 
ILUSTRAÇÃO n. 5: Centro de Campos dos Goytacazes, visto da Igreja da Lapa. 

 

Fonte: Internet, disponível em <www.cidade21.blogspot.com>, acesso em 05 de agosto de 2005. 
 

O art. 2º define os princípios adotados pela lei, dentre eles a função 

                                            
82 CAMPOS DOS GOYTACAZES. Op. cit., p. 03. 



 

social da cidade e a função social da propriedade, cujo objetivo dos mesmos é a 

melhoria da qualidade de vida da população, e a criação de novas bases para o 

revigoramento das atividades econômicas do Município, contemplando-se as 

funções já assinaladas o princípio do desenvolvimento sustentável e o princípio da 

igualdade e da justiça social, a par de reconhecer a dita segregação social hoje 

dominante como todo o processo de pauperização do Município, já que a queda da 

atividade sucroalcooleira e a falta de emprego à mão de obra cada vez mais em 

reserva estão vinculadas como fator de expansão das periferias e das favelas no 

Município. 83 

Neste sentido, o dispositivo atende, a seu modo, ao art. 2º do 

Estatuto da Cidade, no inciso I, ao estabelecer que a sustentabilidade da cidade 

deva propiciar a correção dos problemas urbanos e a definição de novas estratégias 

de desenvolvimento econômico-social do Município. 84 

No art. 3º do Plano Diretor de Campos se perfaz o conjunto de 

ações que integram a política urbana do Município. Atendendo ao preceito do art. 

40 do Estatuto da Cidade, deve o dispositivo, com base no art. 2º, X, XV e XVI da 

Lei 10.257/2001, viabilizar a simplificação da legislação componente do PDUC, a 

isonomia de condições aos agentes privados junto aos públicos na efetividade das 

medidas correlacionadas no Plano Diretor e na adequação dos instrumentos de 

política econômica, tributária e financeira ao desenvolvimento urbano, 

principalmente no tocante aos royalties, já que o Município apresenta vultosa 

indenização pela atividade do ouro negro na Bacia marinha de Campos. 85 

A integração e descentralização administrativa (§1º, art. 3º, do 

Plano Diretor) prevêem a intenção de fortalecer no Município a sua estrutura 

burocrática, de tal modo que deverão alcançar os objetivos – e daí a redação é 

imprecisa ao não determinar se é com relação ao fortalecimento da maquina 

burocrática ou com a intervenção social, o que deixa o dispositivo a desejar – da 

promoção do ordenamento do território municipal, da preservação e recuperação de 

áreas de interesse ambiental e o patrimônio comunitário e o atendimento às 

demandas de infra-estrutura e serviços nas áreas urbanas e rurais.  

Com os detalhes expostos, atende o dispositivo aos princípios do 
                                            
83 SILVA, Roberto Cezar Rosendo Saraiva da. Op. Cit., p 65.  
84 CAMPOS DOS GOYTACAZES. Op. cit., p. 03. 
85 GUTMAN, José et alli. Aspectos legais da distribuição regional dos royalties in PIQUET, Rosélia 

(org). Petróleo, Royalties e Região. Petrópolis : Garamond, 2003, p. 125. 



 

desenvolvimento sustentável, da igualdade e justiça social, das funções sociais da 

cidade e da propriedade urbana – este princípio muito vagamente, em referência ao 

art. 2º, IV e V, além do art. 39, ambos da Lei n. 10.257/2001, quando faz correlação 

do Plano Diretor com a realização das diretrizes do Estatuto da Cidade. 

Já no tocante ao §2º do art. 3º do Plano Diretor local, as leis que 

instituem o plano plurianual de investimentos, as diretrizes orçamentárias e o 

orçamento anual, assim como as obras públicas devem observar o contido no Plano 

Diretor – e aqui a lei define prioridades no lugar de diretrizes –, entendendo-se 

como a subsunção normativa aos preceitos do mesmo, segundo o art. 40, §1º do 

Estatuto da Cidade e do art. 1º, caput, da própria lei municipal em estudo. 

Enfim, para a realização do dispositivo em comento, o §3º garante 

que haja participação de vários segmentos da comunidade no processo de gestão 

da Administração Pública local, traduzido, posteriormente, na figura dos conselhos 

municipais, hoje existentes nas mais diversas áreas de atuação municipal, 

realizando-se o princípio da participação popular e sua consonância com o art. 2º, 

III e XIII da Lei n. 10.257/2001. 86 

Em complemento ao dispositivo acima, o §4º do art. 3º define qual a 

forma de participação popular, na forma de comissões, grupos de trabalho e órgãos 

colegiados, deixando aberta a representação de entidades não governamentais, 

comunitárias, profissionais e outras (não definindo o artigo quais seriam, como se o 

dispositivo exemplificasse a quem poderia atuar no exercício da democracia 

participativa, como ocorre com representações de Universidades, Centro 

Universitário e Faculdades hoje existentes na municipalidade). 87 

No entanto, para além da precariedade dos canais de participação 

pública, ainda há uma inoperância destes mesmos instrumentos gestores da política 

urbana participativa, e para este socorro, o Estatuto da Cidade, no seu art. 43, 

define quais são os instrumentos de participação do público nos destinos da cidade, 

tais quais são: 

                                            
86 Em especial, o Conselho Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo – CMMAU –, desativado logo 

após o início dos seus trabalhos, em 1992, e regresso em 2004, vem assumir o setor de 
planejamento urbano e participação popular nos processos de produção do espaço urbano e co-
existência do meio ambiente construído com o ambiental. 

87 Dentre os mais atuantes, cabe destacar a Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF), 
Universidade Federal Fluminense (UFF), o Centro Federal de Ensino Tecnológico (CEFET), a 
Universidade Cândido Mendes e a Faculdade de Direito de Campos, sem desprezo de outras 
entidades de ensino superior participantes. 



 

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; 88 

Para tanto, caberia à Municipalidade dispor de maiores – e 

melhores – canais de comunicação junto à Sociedade para a fomentação da 

participação popular, como demonstrativo de construção democrática do espaço 

urbano, não apenas no aporte de Henry Lefebvre, conforme aduz José Luis Vianna 

da Cruz, mas também de uma maior divulgação das ações do governo local que 

produzem impacto direto na produção da cidade, como os próprios Conselhos 

Municipais, por exemplo. 89 

Por sua vez, o art. 4º do Plano Diretor dispõe, consoante o §2º do 

art. 40 do Estatuto da Cidade, a abrangência territorial do Plano Diretor, definindo-o 

por todo o seu território municipal e cuidando de algumas políticas de integração 

municipal no seu parágrafo único. 90 

Como consonância ao regime federativo, e dentro da integração 

buscada no Estatuto da Cidade, estabelece o art. 5º do Plano Diretor de Campos 

que o Poder Executivo buscará – no papel da Administração Pública municipal –, a 

integração com outros entes federativos, através de instrumentos de cooperação 

(art. 2º, III, do Estatuto da Cidade). Hoje, o Município se vale, neste sentido, de 

consórcios intermunicipais, principalmente na área de saúde, para maior dinamismo 

deste setor no Norte Fluminense, já que Campos dos Goytacazes atende, 

regionalmente, a esta demanda social, contemplando os §§ 1º e 2º do art. 5º do 

Plano Diretor. 91 No segundo capítulo, definem-se as diretrizes do Plano Diretor, a 

par de já ter elencado vários deles explicito e implicitamente no bojo dos 

                                            
88 BRASIL. Op. cit., p. 79. 
89 CRUZ, José Luis Vianna da. Plano Diretor e Estatuto da Cidade: uma questão de planejamento. In 

PESSANHA, Roberto Moraes (org). Campos dos Goytacazes: uma cidade para todos – análises e 
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90 CAMPOS DOS GOYTACAZES. Op. cit., p. 04. 
91 CAMPOS DOS GOYTACAZES. Op. cit., p. 04. 



 

dispositivos anteriores. Contextualizam-se no art. 6º as seguintes 92: 

I - A valorização do centro da cidade, da faixa beira-rio e da 13 de 
Maio, o conjunto ferroviário da RFFSA e os entorno de praças, 
patrimônios comunitário que se constitui no foco da vida municipal e 
encerra dos testemunhos da evolução do centro urbano; 93 

 

Aqui a reafirmação do Plano Coimbra Bueno, editado e aplicado a 

partir de 1944, se faz imperativo, uma vez que o chamado quadrilátero central da 

municipalidade é preservada em sua totalidade. Também, neste sentido, há uma 

redundância quanto à abrangência do espaço, ao se falar “13 de Maio”, por se tratar 

de rua sita exatamente no Centro da sede do Município.  

Por outro lado, a valorização da beira-rio é relativa, uma vez que, à 

margem sudeste, existe uma concentração de favelas que representam boa parte da 

segregação sócio-espacial existente na cidade de Campos dos Goytacazes. 94 

Sem desprezo da importância do objeto, atende-se no Estatuto da 

Cidade o art. 2º, incisos I, VI e V da Lei 10.257/2001, dentro do conceito de 

sustentabilidade e controle do solo urbano, para efeitos de preservação do 

patrimônio histórico e cultural que perfaz a municipalidade campista. 

Não obstante a preocupação com o patrimônio acima é objeto de 

várias resoluções produzidas nas Conferências Municipais de 2003 e 2005, dentre 

elas a revitalização e a preservação do centro da cidade, além de seu patrimônio, 

com atividades culturais, promovendo o turismo e o aproveitamento da infra-

estrutura existente (item 2, tema Habitação, 2003 e item 9, tema Programas 

Urbanos, 2003; proposta 2, tema Plano Diretor e Acessibilidade, 2005). 95 

Situação que irá requerer os esforços necessários para os 

processos de preservação destes bens, conforme o inciso VI irá tratar infra. 

 

 

 

 

 
                                            
92 Idem, ibidem. 
93 Passim. 
94 D’OLIVEIRA, Sonia Le Cocq Azevedo. Op. cit., p. 19. 
95 PESSANHA, Roberto Moraes (org). Op. cit., p. 27. 



 

ILUSTRAÇÃO n. 06: Visão do Centro para o bairro Pelinca, em direção a oeste, na demonstração da 
localização espacial da produção vertical da cidade em que o distrito-sede da Municipalidade está 
envolvido. 

 

Fonte: arquivo pessoal. 
 

II - O fortalecimento e a valorização do núcleo urbano das 
sedes distritais; 96 

Aqui os comentários do inciso I são pertinentes ao do caso 

presente, apenas levando em consideração a localização do objeto tutelado (sedes 

distritais). Todavia, não fala o artigo sobre qual fortalecimento que ser induzir nestas 

localidades, o que vale pensar que envolve todos os aspectos de promoção urbana, 

como econômica, cultural, artística, fundiária, dentre outros. 

Sobre a questão dos distritos-sede, parece díspare a consciência 

dos urbanistas locais, pois nada foi disposto sobre o assunto, apenas 

estabelecendo, na segunda Conferência, a realização da participação de 

representações destes na elaboração do Plano Diretor – o que denota possível 

afastamento do tema sobre o distrito-sede do Município em detrimento do restante 

do território local. No entanto, não se pode desprezar esta iniciativa, ainda mais 
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levando em consideração que a integração periferia-centro também deve ocorrer 

com relação à integração entre os distritos por si e destes pelo distrito-sede, onde a 

sustentabilidade econômica possa, de fato, funcionar por toda a municipalidade.  

III - A implantação, de forma justa e equilibrada, de infra-
estrutura e equipamentos urbanos, nas várias zonas da cidade e nas 
áreas de ocupação urbana isoladas do Distrito Sede e dos demais 
distritos; 97 

Remetendo os nortes teóricos ao inciso I, ressalte-se que o 

equilíbrio proposto para o planejamento urbano deve atender aos critérios de 

necessidade e utilidade para o local, para que as funções sociais da cidade e da 

propriedade urbana não fiquem prejudicadas de região para região, valendo o 

presente tanto para a oferta de equipamentos urbanos e comunitários quanto para 

os incentivos de geração de emprego e renda, conforme asseverados os incisos I e 

V do art. 2º, Lei n. 10.257/2001.  

Nas Conferencias Municipais realizadas, tal preocupação se 

respalda nos item 2, Habitação; item 3, Saneamento; itens 2, 10 e 12, Transporte e 

Mobilidade Urbana; itens 1 a 4, em destaque a este último – que reconhece a 

grande área do Município como elemento dificultador do controle do processo de 

urbanização, em todos os distritos, e propõe a elaboração de Planos Diretores 

específicos, transformando estes distritos em novos pontos de centralidade, 

dotados de infra-estrutura física (saneamento, habitação) e social (hospitais, 

escolas...) – todos de 2003, e o item 2, Política Urbana Regional e Região 

Metropolitana, de 2005, reafirmam a união entre todos os pontos urbanos do 

Município na constituição de uma ordem urbanística unida por suas múltiplas 

identidades culturais, econômicas, sociais e ambientais, empregando-se, para tanto, 

as medidas ora prenunciadas no inciso em estudo. 98 

Na prática, a integração das várias centralidades ao distrito-sede 

não tem despertado a merecida atenção, mas ações isoladas, por vezes em 

parcerias com os demais entes federativos, têm colaborado para que algumas 

ações fossem criadas, como é o caso da rede municipal de saúde em parceria com 

a União, mas não se pode dispensar as manifestações das Conferências e a 
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98 PESSANHA, Roberto Moraes (org). Op. cit., p. 22, 26 e 29. 



 

observação de Arthur Soffiati a respeito, quando evidencia esta necessidade. 99 

IV - A ordenação do adensamento da ocupação e da 
expansão periférica da cidade, de forma compatível com a infra-
estrutura urbana, em particular com a oferta de saneamento, e os 
sistemas de circulação e transportes; 100 

Voltado para a periferia da cidade, em detrimento do inciso anterior, 

de caráter geral, a situação de saneamento e o sistema de circulação e transportes 

são os bens urbanos mais urgentes, ao teor do presente inciso, por conta dos 

loteamentos irregulares que contribuíram para o crescimento marginal da cidade. A 

atenção aqui se volta para o distrito-sede, já que não acusa o dispositivo possível 

segregação sócio-espacial nos demais distritos, e estando conexo com os incisos I 

e V do art. 2º, Lei n. 10.257/2001. 

ILUSTRAÇÃO n. 07: Visão do Centro para os bairros do Flamboyant, Jockey, Turf e Penha, dentre 
outros. Ao fundo, a direção (sudeste) para a baixada campista, tendo-se a dimensão da periferia 
constituída no distrito-sede da Municipalidade.  

 

Fonte: arquivo pessoal. 
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No entanto, se for levar em conta a integração que se propõe no 

inciso anterior, o atual estará contemplando apenas os problemas da urbe central 

do Município, em sensível pensamento expansionista da zona urbana – a partir da 

promoção da periferia com aparelhos e serviços urbanos – face ao centro 

consolidado com toda infra-estrutura montada. Uma possível atenção aos vazios 

urbanos da cidade certamente é necessidade para a revisão desta diretriz, no 

sentido de dar o aproveitamento melhor ao lugar em que os serviços já estão 

dispostos, onerando menos a Administração Pública e promovendo maior inserção 

do cidadão na cidade, sem prejuízo da integração periferia-centro que se deve 

promover àquele que mora distante do centro da cidade. 101 

V - A promoção de ações destinadas à regularização 
fundiária e à melhoria das condições habitacionais da população de 
baixa renda, mediante a implantação de assentamentos, a 
construção de moradias, ou, quando for o caso, o atendimento à 
demanda de serviços urbanos nas ocupações existentes, com 
prioridades para o saneamento; 102 

Onde, mais à frente, serão atendidos os dispositivos 38 e 39 do 

Plano Diretor de Campos, aqui as funções sociais da cidade e da propriedade 

urbana, dentro do contexto do art. 2º, incisos I, V e XIV da Lei 10.257/2001, estão 

presentes ao proporcionar não só uma sustentabilidade à cidade ou mesmo a uma 

oferta de aparelhos específicos para a situação daqueles em que se encontram na 

situação de baixa renda, mas também para as políticas de regularização fundiária e 

urbanística frente às condições em que são mais urgentes os problemas urbanos. A 

prioridade para o saneamento surge aqui apenas como a medida mais rápida de se 

tomar frente às doenças e males que se possam registrar, mas outras políticas, 

como a de moradias e de serviços urbanos são urgentes, para a integração periferia-

centro que merecem haver estes cidadãos, para verdadeiro trato do direito à cidade 

que ao Poder Público é obrigação incorrer. 103 
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Dentro desta preocupação, os arts. 38 e 39 do Plano Diretor traçam 

precária disposição a respeito, cuidando de limitar os flagelados pelo sistema de 

segregação sócio-espacial existente (somente os que vivem em favelas) e a 

estabelecer algumas políticas, sem o efetivo emprego de instrumentos urbanísticos 

para tanto. 104 

 
ILUSTRAÇÃO n. 08: Visão do Centro para os bairros do Parque Califórnia e Horto, ao leste, e à 
esquerda superior das favelas à beira-rio (Risca-Faca, Inferno Verde, Tira-Gosto e Matadouro). Ao 
fundo, a Universidade Estadual do Norte Fluminense. 

 

Fonte: arquivo pessoal. 
 

Na mesma crítica, as Conferências aduzem estas demandas no item 

2, Habitação; itens 1 a 3 e 5 , Programas Urbanos (2003); e item 4, Política Urbana 

Regional e Região Metropolitana (2005), com um teor de urgência nas medidas que 

deverão ser adotadas para tanto. 105 

VI - A conservação do patrimônio natural, mediante a 
restauração de ecossistemas ameaçados, a proteção da Mata 
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Atlântica e a salvaguarda dos rios e lagoas; 106 

Em atendimento aos princípios das funções sociais da cidade e da 

propriedade urbana, dentro do contexto do art. 2º, inciso XII, da Lei 10.257/2001, a 

forma de conservação do patrimônio natural será feita através de medidas 

administrativas de criação de reservas florestais e áreas de proteção ambiental 

(APA’s), colaborando para a efetivação da proteção do meio ambiente natural.  

O Título II, Capítulo III, do Plano Diretor cuida, em especial, da forma 

como a conservação será elaborada, definindo, no art. 22, as áreas especiais de 

proteção ambiental. Contudo, de acordo com a realidade da Administração Pública e 

com as Conferências Municipais ministradas, a questão ambiental mereceu alerta 

em 2005 quando, dentro das chamadas “questões federativas”, foram levantadas 

duas propostas: a primeira, no sentido de rever o Código Ambiental do Município de 

Campos, em especial quanto às infrações administrativas e aplicação de 

penalidades administrativas; a segunda, no que tange ao projeto de lei sobre o 

processo de Licenciamento Ambiental Municipal, com base no poder de polícia que 

compete ao Município. Ainda aqui, foi elaborada uma proposta geral, cuja orientação 

se baseia na modificação da lei que institui o Fundo Municipal de Meio Ambiente, 

com a finalidade de destinar os royalties e outras receitas oriundas daquelas 

penalidades administrativas e das sentenças judiciais, sem prejuízo de 

financiamentos e incentivos, para a aplicação em projetos ambientais locais. 107 

Neste sentido, a preocupação com a proteção ambiental é latente, 

tanto por parte dos urbanistas locais como também por parte da Municipalidade, que 

desde o plano de 1991 se preocupou em dispor de normas que pudessem proteger 

ecossistemas frágeis e preciosos ao meio ambiente natural localizado, sob diversos 

matizes, na municipalidade. 108 

VII - A conservação do patrimônio construído, em particular 
dos imóveis de valor histórico e arquitetônico; 109 

Novamente em atendimento aos mesmos princípios do inciso acima, 

desta vez voltada para a sustentabilidade e a proteção do patrimônio – cultural, 

                                            
106 CAMPOS DOS GOYTACAZES. Op. cit., p. 04. 
107 CAMPOS DOS GOYTACAZES. Relatório da 2ª Conferência Municipal da Cidade de Campos dos 
Goytacazes. Campos dos Goytacazes : Ministério das Cidades/CEFET-Campos, realizado em 13 e 
14 de julho de 2005, p. 05. 
108 D’OLIVEIRA, Sonia Le Cocq. Op. cit., p. 55. 
109 CAMPOS DOS GOYTACAZES. Op. cit., p. 04. 



 

histórico, artístico, paisagístico (arquitetônico) e arqueológico – atendidos os incisos I 

e XII do art. 2º da Lei 10.257/2001, o que se tem visto é um movimento contrário a 

esta tendência.  

Fazendo um paralelo na degradação arquitetônica nas cidades 

brasileiras, até o contexto campista, onde se observa a contínua inobservância da 

conservação dos edifícios históricos e sua conseqüente degradação, ocasionando 

processos de desconfiguração das fachadas e interiores, demolição e desuso ou 

sub-uso do espaço vazio, confirma Vasconcellos Silva o presente: 

Em Campos, este processo não se dá de forma diferente. O centro 
da cidade vem sofrendo sucessivos abalos com a perda de prédios e 
espaços públicos que presenciaram momentos de apogeu cultural, 
social e econômico da nossa história. Ainda mantemos um razoável 
acervo arquitetônico, rico em diversidade de estilos. Até quando não 
sabemos. 110 

ILUSTRAÇÃO n. 09: Visão do Centro para os bairros dos Parques Imperial, Rosário e IPS, dentre 
outros, ao sul, constituindo a área ao fundo como uma das mais novas áreas de expansão urbana do 
distrito-sede da Municipalidade. 
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Fonte: arquivo pessoal. 
Para o autor, a falta de mão de obra necessária, o emperramento 

dos processos de tombamento e a ausência de perspectiva para o turismo fazem 

com que todo o conjunto patrimonial arquitetônico e paisagístico do Município perca 

em sua integridade, cuja solução vai demandar a participação de vários segmentos 

da sociedade para o problema. 111 

 

Por conta disto, os vazios urbanos que vão se derivando com a 

queda de prédios históricos vão sendo utilizados, pelos herdeiros destes 

patrimônios, como áreas de estacionamentos a céu aberto prejudicando, por um 

lado, a função social da propriedade e, por outro, a própria função social da cidade, 

ao onerar ao Poder Público o investimento em novas áreas quando outras, abertas 

no Centro da cidade, são subutilizadas ou não utilizadas pelos particulares que os 

detém. Nesta direção, várias disposições sobre a proteção patrimonial foram 

estabelecidas na primeira Conferência, de onde se faz a remissão para os 

comentários do inciso I acima. 
ILUSTRAÇÃO n. 10: Perfil do Centro, de onde a cidade iniciou sua expansão.  
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Fonte: arquivo pessoal. 

VIII - A restauração e conservação do sistema de macro-
drenagem implantado; 112 

Contado como mais uma diretriz do planejamento urbano de 

Campos dos Goytacazes, a questão da restauração e conservação do sistema de 

macrodrenagem é resultado de um largo processo de ocupação inadequada de 

locais em que lagoas e canais eram abundantes na baixada campista – 

compreendido entre os distritos de Goytacazes e de Santo Amaro, até chegar ao 

Farol de São Tomé, então litoral campista. 113 

O que pesa aqui é a preservação ambiental e o uso racional dos 

recursos hídricos, envolvendo aqui as funções sociais da propriedade e o 

desenvolvimento sustentável como nortes constitucionais e infraconstitucionais da 

questão em tela, atendidos os incisos VI, g (no controle do uso do solo, de forma a 

evitar a poluição e a degradação ambiental) e XII do art. 2º do Estatuto da Cidade. 

Para tanto é que a observação no Título II do Plano Diretor local e no tema II da 

Conferência Municipal de 2005 foram estabelecidas, no sentido de induzir o sistema 

hídrico formado. 

IX - A proibição de construções em áreas de riscos, 
impróprias para a urbanização, em margens de rios e lagoas e outras 
áreas protegidas; 114 

Aqui mais uma vez se estabelecem a diretriz de ordenação e o 

controle do uso do solo, de forma a não permitir o estabelecimento de população em 

áreas de risco, áreas impróprias para urbanização – delimitando aqui alguns casos, 

como margens de rios e lagoas – dentre outras áreas protegidas, em legislação 

local, estadual e federal. Os princípios da função social da propriedade e do 

desenvolvimento sustentável estão presentes, cotejando os mesmos dispositivos em 

comento no inciso anterior (VIII). 

Em relação ao Plano Diretor local, o art. 23 trata de quais áreas são 

impróprias para tanto, mas não determina os possíveis instrumentos administrativos 

e jurídicos que possam ser aplicados para tanto. A importância disto se estabelece 

em função da consolidação de favelas que se fixam nestes lugares e dificulta a 
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própria regularização fundiária, ou a remoção destas em locais mais seguros e em 

atendimento às demandas urbanísticas existentes. Em especial, duas delas se 

destacam: as favelas à margem sul do Rio Paraíba do Sul, em direção á 

Universidade Estadual do Norte Fluminense e à favela denominada “Margem da 

Linha” que, como o próprio nome já induz, é uma favela que se estabelece de forma 

contínua às margens da ferrovia, iniciando-se da Estação Leopoldina até o bairro de 

Ururaí, em uma constituição de periferia ímpar ao comum. 115 

X - A criação de incentivos fiscais e outros mecanismos de 
apoio destinados a favorecer a implantação e o crescimento de 
novas atividades econômicas;  116 

Neste inciso há o atendimento ao princípio do desenvolvimento 

sustentável, com base no art. 2º, inciso X, da Lei 10.257/2001, por força da previsão 

de medidas de indução do desenvolvimento econômico ligados aos mecanismos de 

política econômica, tributária e financeira.  

No entanto, o destino determinado o inciso, com vistas às novas 

atividades econômicas, não estão ligadas a atender ao bem-estar geral e a fruição 

dos bens pelos diferentes segmentos sociais, somente estando a par deste se 

previstos, expressamente, no inciso acima, como logo se percebe do Título IV em 

que, apenas no Capítulo V, estabelece uma espécie de “revigoramento das 

atividades econômicas”, distante da realidade campista, uma vez que os royalties do 

petróleo poderiam aumentar ainda mais a possibilidade da criação de novas 

atividades econômicas, hoje parcamente empregados através de seu órgão 

responsável, o chamado FUNDECAM – Fundo de Desenvolvimento de Campos. 117 

Nas Conferências observadas, também não existe uma consciência 

voltada para este ponto, preocupando-se mais com a questão da destinação dos 

royalties do que com a sustentabilidade local – para isto, percebam-se s propostas 

do item Geração de Trabalho e Renda, da primeira Conferência, para a observação 

da desarticulação entre a produção econômica da cidade versus a produção 

econômica do campo e a limitação no setor sucroalcooleiro como fonte de divisas 

locais. 118 
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ILUSTRAÇÃO n. 11: Visão ao noroeste da periferia de Campos, além dos Bairros Centro e Pelinca. 
Nesta foto, Pq. Corrientes e Pq. Pecuária. No canto esquerdo, a Avenida Alberto Torres. 

 

Fonte: arquivo pessoal. 

XI  - O favorecimento da organização dos pequenos 
produtores rurais e pescadores, e a criação dos postos de venda 
para sua produção; 119 

O inciso acima é mera decorrência do anterior, na medida em que o 

desenvolvimento sustentável é meta estabelecida aqui, de forma direta aos 

beneficiários – pequenos agricultores e pescadores. O Mercado Municipal e o seu 

entorno se mostram como pontos de escoação dos bens na localidade, servindo 

como postos de venda para sua produção, bem como há, no presente, a integração 

do rural com o urbano e a adoção de padrões de produção e consumo de bens e 

serviços compatíveis à vocação do Município, tanto no setor pesqueiro quanto 

agropecuário (art. 2º, incisos VII e VIII, da Lei 10.257/2001). Outros projetos locais e 

incentivos têm se destacado na formação econômica do Município, no que tange à 

produção rural e pesqueira, mas ainda nega-se a vocação do Município para a 
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diversificação produtiva em escala industrial e o fomento à atividade econômica 

local, embora haja previsão da mesma no Capítulo V do Título IV do Plano Diretor de 

Campos dos Goytacazes. Novamente, volta-se aos comentários do inciso anterior, 

remetendo ao ponto discutido na 1ª Conferência. 

 
ILUSTRAÇÃO n. 12: Visão ao sudoeste da periferia de Campos, além dos Bairros Centro e Pelinca. 
Nesta foto, Pq. Nova Brasília. No canto direito, a Avenida Alberto Torres. 

 

Fonte: arquivo pessoal. 

XII - A criação de áreas destinadas a esporte e recreação 
nas periferias da cidade e nas vilas e a implantação de parque 
municipal que venha a abrir novas oportunidades para o lazer da 
população local e de outros municípios; 120 

Para a indução dos serviços de recreação e lazer, atende-se o 

princípio das funções sociais da cidade quando cada bairro da cidade, em especial 

nas periferias da cidade e nas vilas (de todo o Município) tenham pontos 

estabelecidos para este fim, além do Parque Municipal Alberto Sampaio, implantado 

                                            
120 CAMPOS DOS GOYTACAZES. Op. cit., p. 04. 



 

do lado do Mercado Municipal, que possui um centro de recreação e um teatro de 

arena. A este princípio, cumpre-se o art. 2º da Lei 10.257/2001, nos inciso I e V. 

No entanto, seguindo a realidade campista, o abandono das praças 

outrora constituídas produziu um verdadeiro fator de desvalorização imobiliária e de 

atração para atividades ilícitas, o que acarreta um desrespeito crucial a este 

dispositivo em comento.  

XIII - A indução da utilização adequada dos vazios urbanos, 
mediante a instituição de mecanismos de geração de recursos a 
serem destinados à sua implementação; 121 

Este é um mandamento legal decorrente dos princípios das funções 

sociais da cidade e da função social da propriedade onde, de acordo com o 

dispositivo que cuida de listar as medidas que devem ser evitadas no uso e 

ocupação do solo urbano, precipuamente nos vazios urbanos, que são áreas dentro 

da malha urbana que, no lugar de novos edifícios – aproveitando a infra-estrutura 

local – ou servem de área reservada à especulação imobiliária ou de pontos de 

faturamento em atividades predatórias, como os estacionamentos informais de 

veículos automotores. 

No entanto, sob a leitura do inciso acima, confessa-se que a leitura é 

dúbia, por, num primeiro momento, fazer-se entender que, para adequar a ocupação 

dos vazios urbanos, são necessários recursos para tanto (o estacionamento informal 

de veículos automotores, quem sabe – sic); por outro momento, entende-se que o 

IPTU progressivo no tempo esteja presente, de forma ínsita, o que só com esforço 

se possa depreender do texto legal acima. 

Seja o que for o combate aos desusos ou usos inadequados do solo 

urbano estão compreendidos, em face deste inciso, no art. 2º, inciso VI, alíneas a, b, 

c, d, e, f da Lei 10.257/2001, em prol das funções sociais da cidade e da função 

social da propriedade urbana. 

XIV - A incorporação, ao processo de planejamento, de 
mecanismo de participação comunitária. 122 

O princípio da participação popular, consubstanciado no art. 2º, 

incisos II e XIII do Estatuto da Cidade, é atendido no presente, mas fica pendente de 
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definição de quais são os mecanismos necessários para a situação, exigindo-se que 

o art. 43 e seguintes da Lei n. 10.257/2001 seja incorporado ao texto do Plano 

Diretor do Município. 

Para tanto é que, nas Conferências Municipais, o assunto que tem 

ganhado mais destaque é a forma desta participação popular. Na Conferência de 

2003, as resoluções n. 01, Habitação; n. 04, Saneamento Ambiental; n. 01, 

Programas Urbanos e n. 04, Transporte e Mobilidade Urbana, as chamadas “gestões 

municipais” conclamam por participação de segmentos da Sociedade Civil, mas, 

salvo no caso da Habitação, as demais políticas não assumem uma diretriz no 

sentido de toda a população participar do processo de gestão de cada setor, mas 

sim na representação de líderes dos setores, induzindo a pensar que as formas de 

participação estivessem apenas presas a reuniões com poucas pessoas. 123 

Na Conferência de 2005, a questão ganhou densidade no tema 

“Participação e Controle Social”, de onde dispõe como medidas: a) divulgação nos 

veículos de comunicação de grande circulação dos trabalhos feitos na Câmara 

Municipal, com quinze dias de antecedência e publicações consecutivas nos três 

primeiros dias, acerca dos trabalhos sobre o Plano Diretor; b) reuniões bimestrais 

com todos os conselhos municipais acerca dos andamentos dos trabalhos; c) 

espaço para a capacitação da comunidade através de cursos para que a mesma 

possa participar da avaliação dos gastos governamentais, incluindo a questão nas 

grades curriculares (não se define por onde o item); d) fortalecimento das 

Associações de moradores para que a atuação dos mesmos seja eficiente, a 

reativação do Fórum Popular permanente, o estabelecimento de um movimento de 

mobilização popular contínua e a participação da sociedade civil através da 

realização de audiências públicas; e) Seminário com todos os Conselhos existentes 

e representantes da Sociedade Civil organizada sobre a criação do Conselho da 

Cidade (até então dirigidos os trabalhos deste através do Conselho Municipal de 

Meio Ambiente e Urbanismo – CMMAU). 124 

Neste ínterim, a formação da participação popular deve ser 

melhorada nas disposições do Plano Diretor, para garantir maior segurança nas 

resoluções das Conferências e reafirmando o que a própria Lei Orgânica dispõe, 

cujo teor, à época de 1991, não foi introduzido no vigente Plano Diretor. 

                                            
123 PESSANHA, Roberto Moraes (org). Op. cit., p. 22, 24, 26, 30. 
124 CAMPOS DOS GOYTACAZES. Op. cit., p. 05. 



 

Cotejados os dispositivos do art. 6º do Plano Diretor de Campos dos 

Goytacazes face às diretrizes urbanísticas do Estatuto da Cidade, muito se protege 

quanto à propriedade em todos os seus sentidos e, de certa forma, à propriedade 

urbana e as funções sociais da cidade, de que são derivadas. Mas, observa-se que 

algumas diretrizes não são proclamadas no presente artigo, como a cooperação 

entre os entes federativos (art. 2º, III), o planejamento amplo do Município de acordo 

com a área em que exerce influência, tendo por justificativa a situação 

socioeconômica em que a Municipalidade se encontra envolvida (art. 2º, IV), a justa 

distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização (art. 2º, 

IX), a recuperação dos investimentos do Poder Público em decorrência da 

valorização de determinados imóveis urbanos (art. 2º, XI), a ausência de proteção, 

direta, de alguns bens, como o patrimônio cultural, artístico e arqueológico (art. 2º, 

XII), a audiência com o Poder Público, nas medidas em que necessite de um diálogo 

com os diretamente interessados em atividades com efeitos potencialmente 

negativos sobre o meio ambiente natural ou construído (como é o caso da Ponte 

sobre o Rio Paraíba, ligando a Avenida Dr. Salo Brand com a Avenida Hélio Póvoa – 

Guarus e Centro de Campos) (art. 2º, XIII), a previsão de atendimento à população 

periférica por conta de uma legislação urbanística acessível ao caso (art. 2º, XV) e a 

previsão de isonomia de condições entre agentes públicos e privados, na situação 

prevista no art. 2º, XVI, do Estatuto da Cidade. 

Ao final, observa-se a tremenda simplicidade com que o Plano 

Diretor de Campos dos Goytacazes trata sobre um tema tão sério quanto às 

diretrizes urbanísticas que, por sua vez, conduzem todo o processo de previsão 

legal, planejamento e execução de políticas, projetos e ações voltadas para a 

política urbana do Município.  

No entanto, sem desprezo dos elementos do passado que levaram a 

dar azo a um Plano Diretor como o existente, deve-se, através de uma revisão 

coerente, e com a participação da comunidade num todo, corrigir as falhas e 

omissões das quais a atual lei apresenta e contextualizar um planejamento para a 

correção dos problemas e demandas urbanas necessárias à realidade goitacá. 125 
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ILUSTRAÇÃO n. 13: Visão ao norte da periferia de Campos, além dos Bairro Centro. Nesta foto, Pq. 
Guarus, tendo ao centro a Lagoa do Vigário e ao fundo o Pq. Codim. 

 

Fonte: arquivo pessoal. 
 

2.4.2 – Título II – Da Ordenação do Território Municipal. 

 

Compõe-se de uma introdução, sem capítulo próprio, definindo do 

art. 7º ao art. 10 as dimensões das atividades campistas, em breve delimitação de 

distritos, sede, área urbana e rural. Em observação aos princípios adotados aqui, o 

art. 7º, que trata da abrangência territorial do Município, integra os incisos VII e VIII 

do art. 2º do Estatuto da Cidade dentro do seu entendimento, além do art. 40, §2º 

do mesmo Diploma Legal. Os artigos 8º e 9º são decorrências da mesma análise, 

apenas apontando os distritos e divisões da Municipalidade, sem prejuízo do art. 10, 

que lança, por residualidade, a definição de zona rural. 126 

Logo mais, apresentam-se três capítulos. O primeiro deles trata das 

unidades urbanas (arts. 11 a 15), onde são traçadas as áreas urbanas, urbanizáveis 
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ou não, dentro dos distritos e da sede municipal. As unidades urbanas, para a 

delimitação da incidência do principio da função social da propriedade urbana, estão 

delineadas no art. 11, em especial cotejo às favelas, denominadas espacialmente 

no §3º deste dispositivo, tentando retratar, normativamente, a realidade geográfica 

das favelas sitas no Município. Define o art. 12 as áreas de expansão urbana e seus 

limites, bem como, no art. 13, delimita-se a área urbana dos distritos que não a 

sede do Município. Remete, em especial no art. 15, para lei específica as áreas de 

ocupação turística e de lazer e no anexo do Plano Diretor as delimitações urbanas 

da sede municipal. 127 

No capítulo II – da área rural (arts. 16 a 19) – é definida, de modo 

residual, toda área não compreendida como parte da malha urbana seja esta 

distrital ou central, apenas caracterizando aqui a realidade agroeconômica da zona 

rural de Campos dos Goytacazes e possíveis limites para apropriação, no meio 

rural, de serviços urbanos, turismo e lazer em áreas rurais limítrofes à zona urbana 

e em suas vias terrestres, estendendo-se a função social da cidade nestes sítios. 

Na área rural a concentração de atividades econômicas e ambientais dá azo a 

zoneamentos desta natureza, das quais a formação de loteamentos se proíbe, bem 

como a cobrança de IPTU nestas localidades, salvo nas comunidades rurais já 

consolidadas como parte da malha urbana. 128 

No capítulo III, que define as áreas impróprias para a urbanização, 

apresenta o Plano Diretor duas seções sobre cada uma: as áreas de especial 

interesse ambiental, as áreas de risco e a área rural, esta sem previsão legal. 

Assim, são delineados, nos arts. 21 e 22, as primeiras; nos arts. 23 e 24 as 

segundas. Salienta-se que ambas as seções carecem de especificidades sobre os 

temas, principalmente a última, de onde deixa, de forma vaga e imprecisa, as 

delimitações reais das áreas de risco do Município e as políticas a serem 

implementadas nestas. 129 

Destaca-se, aqui, o conceito legal de área de risco, ínsito no art. 23 

do Plano Diretor de Campos, definindo as áreas de fragilidade ambiental, afetadas 

por inundações, desmoronamentos ou deslizamentos, que apresentem, 

reconhecidamente, risco de vida para os seus ocupantes, sem prejuízo de indicar 
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quais sejam na malha urbana e rural do Município (art. 24). 130 

Como compete ao presente comentar, juridicamente e sob o norte 

dos princípios e diretrizes de Direito Urbanístico, o presente Plano Diretor, as 

circunstâncias particulares que ligam ao Município de Campos dos Goytacazes 

ficam para a análise da competência dos peritos e estudiosos que procederão à 

viabilidade, ou não, da proteção destas mesmas áreas, bem como o resultado de 

todo este tempo de transcurso do plano nestas localidades, já que estão protegidas 

e muitas, infra, com parques e áreas de proteção ambiental constituídas para tanto. 

 

 

2.4.3 – Título III Da Política Urbana e de Controle do Uso do Solo. 

 

Neste título, considerado o mais importante da implementação de 

políticas públicas no município, em especial na zona urbana, percebem-se pontos 

imprecisos e incoerentes com a necessidade de regulação permanente e flexível da 

função social da propriedade, atendidas às diretrizes do art. 2º do Estatuto da 

Cidade. Tal é subdividido em quatro capítulos, estabelecendo o primeiro os 

objetivos e diretrizes, o segundo a estrutura interna da cidade e do direcionamento 

de sua ocupação, o terceiro as normas de ordenamento urbanístico da cidade e o 

último as áreas de especial interesse social.  

 No primeiro capítulo (arts. 25 e 26), nota-se uma singela vontade 

do Poder Público em implementar suas políticas na expansão horizontal da 

municipalidade. Neste sentido é a preocupação com a instalação de equipamentos 

urbanos, consolidação de áreas afastadas do centro e conservação do patrimônio 

histórico, arqueológico, paisagístico e ecológico municipal. Porém, o que se observa 

é um verdadeiro rol de diretrizes urbanísticas que, estabelecidas vagamente no 

Título I, ganham densidade à altura da época do Plano Diretor nestes dispositivos.  

Para tanto, no Capítulo I, que define os objetivos e diretrizes da 

política urbana e de controle do uso do solo, o art. 25, em verdadeiro atendimento 

aos princípios do desenvolvimento sustentável, da igualdade e justiça social, das 

funções sociais da cidade e da função social da propriedade urbana, em cotejo com 

o art. 2º, inciso I, IV, V, VI, VIII, X, XII, XIV, da Lei 10.257/2001, estabelece os 
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objetivos de: a) racionalizar o processo de expansão urbana na cidade, nas vilas e 

nas localidades urbanas isoladas; e b) adequar a estrutura urbana às necessidades 

do desenvolvimento das funções sociais, culturais e econômicas do Município, de 

modo a alcançar, como resultado, a melhoria da qualidade de vida de seus 

habitantes. Desta forma, para alcançá-los, prevê o art. 26 sete diretrizes a respeito 

do tema, iniciando-se com a premissa de que o uso e a ocupação do solo devem 

ser compatíveis com as características físicas, culturais, sociais e econômicas e a 

dinâmica da urbanização do Município, conferindo o reconhecimento às diversas 

manifestações presentes na produção da cidade, em pleno atendimento aos 

princípios do desenvolvimento sustentável, da igualdade e justiça social, das 

funções sociais da cidade e da propriedade urbana (inciso I). 131 

 
ILUSTRAÇÃO n. 14: A noção de desenvolvimento urbano em Campos dos Goytacazes tem sido 
sinônimo de interligação entre bairros marginais ao Rio Paraíba do Sul, como a construção de pontes 
sobre este. Na foto, ponte Barcelos Martins, a ponte férrea ao centro e a ponte General Dutra. 

 

Fonte: arquivo pessoal. 
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Em remissa aos incisos II e VII do art. 6º do Plano Diretor, o inciso II 

do art. 26 do mesmo diploma legal estipula, para o atendimento das funções sociais 

da cidade e da propriedade urbana, a preservação, recuperação e valorização de 

imóveis, conjuntos arquitetônicos, conjuntos históricos e sítios arqueológicos. 132 

Já a compatibilização das políticas urbana e fiscal e racionalização 

dos investimentos públicos nas áreas urbanas é o inciso III do art. 26 do Plano 

Diretor, que estabelece uma condição ímpar na indução dos planos, projetos e 

programas que, através de sua receita própria e dos royalties da atividade de 

exploração do petróleo, induz o cumprimento do princípio do desenvolvimento 

sustentável, ao par que a realidade campista está mais ligado à indução do 

desenvolvimento da área consolidada da cidade do que à integração das políticas 

públicas por toda a zona urbana do Município. 133 

A aprovação de loteamentos exige a disponibilidade de 

equipamentos urbanos e comunitários, pelo qual o art. 26, inciso IV, vincula ao 

empreendedor privado estabelecer. Neste sentido, para o cumprimento das funções 

sociais da cidade e da propriedade urbana, a previsão de instrumentos e medidas 

cabíveis será estabelecida pela legislação urbanística específica do Município. No 

mesmo sentido, os loteamentos irregulares são objetos da diretriz de regularização 

urbanística (aparelhos e serviços estatais) (inciso V), que não tenham sido 

implantados de conformidade com a Lei em vigor, fazendo lembrar que a legislação 

atual, aprovada em 1998, é que trata do assunto, a par do antigo PDUC de 1980, já 

revogado, mas vigente à época do Plano Diretor de 1991. 134 

Seguindo a mesma orientação, acrescida do princípio da igualdade 

e justiça social, a urbanização e regularização fundiária de favelas que não se 

situem em área de risco (inciso VI) é outra diretriz que, coaduno com o art. 38 e 39 

do Plano Diretor em comento, procura induzir um processo de produção justa e 

sustentável à urbe campista e, na garantia dos incisos anteriores, a proteção de 

áreas impróprias para a urbanização contra as invasões ou loteamentos 

clandestinos é lançada à legislação urbanística municipal especial, numa tentativa 

de instrumentalizar a função social da propriedade urbana dentro dos critérios 
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razoáveis de planejamento urbano – inciso VII.  135 

A partir destas diretrizes o parágrafo primeiro determina que, para a 

instalação dos equipamentos urbanos pela Administração Pública responsável, a 

racionalização do crescimento das áreas urbanas e demais localidades do 

Município é critério fundamental para o estabelecimento dos mesmos, evocando o 

princípio das funções sociais da cidade, bem como os mecanismos para as 

decisões de interesse local e a reformulação do chamado “Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Urbano” (renomeado até então de Conselho Municipal de Meio 

Ambiente e Urbanismo) serão deveres do Poder Público, em reafirmação ao 

princípio da participação popular, para alcançar os objetivos lançados acima na 

gestão dos assuntos urbanos.  

Já no segundo capítulo, compreendido entre os arts. 27 e 39, existe 

uma divisão interna em três seções relativas às localidades distintas do Município. 

Na primeira, denominada “das áreas de preservação do patrimônio cultural” – arts. 

28 a 30 –, são definidas diretrizes a serem perseguidas em leis regulamentares, no 

que consta à preservação e valorização das áreas históricas da cidade e da 

valorização cultural dos imóveis que constituem a mesma. Na segunda seção, 

intitulada “dos bairros e periferia da cidade”, arts. 31 e 32, a ocupação adensada do 

centro urbano, pela qual em alguns casos (chácaras, vilas e condomínio sociais) a 

lei regulamentar dará trato ao caso, sempre preservando o patrimônio histórico, 

arqueológico, paisagístico e ecológico municipal, não estabelecendo a prioridade 

para as populações de baixa renda sobre tal adensamento, o que resta averiguar na 

especulação imobiliária existente em Campos dos Goytacazes, cujos vazios são 

conhecidos dos munícipes há tempos. 136 

Com isto, reforça-se com a seção terceira (arts. 33 e 34), titulada da 

área de expansão urbana da cidade, na tendência de evitar o crescimento 

horizontal da cidade, atendendo a um processo programado de urbanização e 

loteamento. 137 

No capítulo III – das Normas de Ordenamento Urbanístico da 

Cidade – em seus arts. 35 a 37 dispõem-se regras que estabelecem o que seja a 
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área de ocupação urbana consolidada, a área de expansão urbana e a remição às 

leis urbanísticas municipais de zoneamento e parcelamento do solo, além do 

Código de Obras, reafirmando o plano definido em 1979 (Plano de Desenvolvimento 

Urbano de Campos) e estabelecendo marco temporal para a definição do novo 

Código de Obras, a partir de 1992. 138 

Por último, não menos importante, o capítulo IV (das Áreas de 

Especial Interesse Social) estabelece, nos arts. 38 e 39, as áreas de especial 

interesse social, configuradas no plano como favelas, ignorando, neste ínterim, 

áreas periféricas e segregadas diferentes destas e prejudicando a função social da 

propriedade urbana, ao limitar o alcance deste princípio. 139 

A definição de regularização fundiária e urbanística se prejudica, em 

virtude da omissão da lei em retratar quais são as políticas, de acordo com casa 

caso, de forma delimitada e estrita, revelando a inoperância do Poder Público em 

sanar tal problema, uma vez que as favelas da cidade se adensam em proporção à 

omissão em resolver seus problemas mais elementares. Na previsão de tais 

políticas, preocupa-se o Poder Público local em adequar, segundo as leis 

urbanísticas, a situação de titular de direito real ao munícipe e a situação de reforma 

urbana funcional, tal qual seja a implantação de infra-estrutura urbana (art. 39 do 

Plano Diretor), a melhoria das condições sanitárias e a proibição de novas 

edificações. Implícito ao artigo fica o esclarecimento de que a proibição de novas 

edificações só vai ser efetiva se os aspectos morfológicos do local impedir de tal 

empreendimento, como os são na beira dos rios, nas ilhas fluviais e nas encostas 

de morros. 

Contudo, ainda sobre a associação das Áreas Especiais de 

Interesse Social com as favelas, qualificando suas características, por mais 

intencional que fosse por parte da Administração municipal, a mesma não se mostra 

eficaz em delimitar a um contexto único de segregacionismo espacial, uma vez que 

os cortiços da cidade são evidentes e, apesar de não comentados na lei, fazem do 

Centro antigo da cidade local de concentração da população de baixa renda, apesar 

de terem ao seu alcance toda a infra-estrutura urbana – cabos telefônicos, 

condutores de gás natural etc. – que as classes mais favorecidas, com algum 

esforço, ainda podem ter, mas que aquela, nestas condições, em momento algum 
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poderá possuir, em razão de sua natureza social e discriminada perante a o 

contexto socioeconômico em que se encontram inseridos. 140 

Com isso, e contrariando até o próprio espírito da Lei Orgânica 

Municipal – que consta em áreas faveladas e de baixa renda – artigo 175, I, da Lei 

Orgânica – vem o Plano Diretor e estabelece a definição das AEIS’s apenas às 

favelas (art. 38 do Plano Diretor), desconhecendo tal instrumento que até perto de 

Batalhões de Polícia estabelecidos no coração da cidade ainda os possuem, como 

manchas segregacionistas dentro de toda a municipalidade. 

Acredita-se que, sendo o Plano Diretor um vetor final para as 

políticas públicas da municipalidade, tais disposições no dito plano encontram-se 

em demasia abstratos, não definindo ao certo quais ações dentro de cada política 

serão estabelecidos, como ocorre na previsão de infra-estrutura, criação de 

emprego e renda, saneamento e regularização urbanística 141.  

Assim, apesar de definir um cadastro específico para regularização 

fundiária, não se estabeleceu no plano como será feita e a que nível se fará tal 

política, uma vez que, como visto acima, pode passar de fachada legal sem 

legitimação jurídica, ou reconhecimento jurídico sem calço do Poder Público.  

Também não se definiu a que tipo de infra-estrutura será 

implantado, nem como a forma com que será criada condições de emprego e renda, 

numa tentativa de, ao invés de provocar uma inserção no mercado de trabalho 

tradicionalmente conhecido, fazer acontecer um mercado à parte nesta localidade, 

reforçando a divisão periferia-centro existente. Conforme a análise de D’Oliveira: 

A ação pública municipal em favelas não faz parte de um programa 
amplo e abrangente, ocorrendo prioritariamente em casos 
emergenciais, ou quando da pertinência da implementação de 
programas de caráter assistencial, tal como o apoio nutricional. A 
atual administração municipal, segundo informações obtidas junto ao 
Instituto de Planejamento Urbano de Campos, vem discutindo a 
possibilidade de criação de um programa que, voltado 
exclusivamente para as favelas, possa melhor articular os 
investimentos e ações dirigidos para estas áreas. 142 
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Enfim, com os delineamentos expostos, entende-se que se não for 

disposta de maneira explícita, ainda que sob emendas, o Plano Diretor de Campos 

dos Goytacazes, não chegará a uma eficácia esperada de exigir, deste instrumento 

de ordenação urbana, as políticas necessárias para o ordenamento de um 

município, exigindo urgente revisão. O texto é claro quanto à consideração destas 

áreas como integrantes da urbe, mas estabelece tratamento diferenciado quando 

comparadas à cidade formal. A priorização da melhoria das condições sanitárias e 

da regularização urbanística sugere preocupações de cunho higienista, ainda um 

forte elemento que distingue a favela da cidade legal, fenômeno não apenas 

existente em Campos, mas também em Municípios maiores, como é o caso do Rio 

de Janeiro. 143   

Outro aspecto notável é a proibição de novas edificações, qual seja, 

a limitação de crescimento destas áreas, o que caminha em sentido contrário ao 

restante da Cidade, cujo ordenamento é concebido sob a matriz do crescimento 

contínuo. As favelas, por sua vez, são objeto de intervenções pontuais e esparsas, 

afastando-se dos critérios definidores das Áreas Especial de Interesse Social – 

AEIS’s – no Plano Diretor. 

 

 

2.4.4 – Título IV – Das Políticas Setoriais. 

 

Como último Título inserto no Plano Diretor do Município de 

Campos dos Goytacazes, destaca-se em seu texto cinco capítulos que as regem no 

contexto campista. O primeiro se refere à “política do meio ambiente e valorização 

do patrimônio comunitário”, onde em seus arts. 40 a 52 estabelecem uma série de 

normas urbanísticas, enumera patrimônios protegidos e a serem protegidos por lei 

específica, dentre outras disposições. Destaca-se aqui a ênfase, ainda que 

puramente legal, da participação popular neste processo, onde a preservação, a 

sustentabilidade da cidade e a incorporação do patrimônio comunitário são objetivos 

a serem perseguidos neste ínterim, não obstante a causa tutelada em conjunto com 

a sociedade civil seja apenas ambiental natural e cultural. 144 
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Deste modo, a formação de órgãos colegiados – principalmente no 

que tange ao Conselho Municipal de Meio Ambiente e Proteção do Patrimônio, 

criado no Plano Diretor –, sua estrutura, diretrizes e organização do quadro do 

pessoal são objetos da política de proteção ambiental e cultural. São criados, 

também neste capítulo, os Órgãos Executivos Municipais de Meio Ambiente e o 

Programa de Valorização Cultural, incumbido na criação e manutenção das 

Unidades de Conservação da Natureza e das Áreas de Proteção Ambiental, sem 

contar no meio ambiente construído, arqueológico e cultural, defendido por meio de 

uma relação de imóveis inventariados ao longo deste capítulo. 145 

O segundo capítulo, prejudicado em virtude da terceirização do 

serviço de captação, tratamento e distribuição de água e da limpeza urbana em 

Campos dos Goytacazes, versa sobre a chamada “política de saneamento” (arts. 53 

a 68), que versa sobre programas de drenagem, atendida às áreas de especial 

interesse social – quando instituídas, situação pela qual o Plano Diretor só se 

delimita a afirmar que as favelas são objetos das mesmas – a rede de águas 

pluviais, o esgotamento sanitário e as estações de tratamento, bem como a coleta e 

o tratamento de resíduos sólidos e a limpeza urbana. 146 

Segundo dados apurados pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio 

de Janeiro, em Campos dos Goytacazes, 66,7% dos domicílios possuem água 

encanada, sendo que os 30,8% restantes tem acesso à água através de poços 

artesianos e 1,4% por outras formas de abastecimento. No mesmo ínterim, a rede 

de esgoto do Município alcança apenas 35,5% dos domicílios do Município, sendo 

que outros 27,7% possuem fossa séptica, 30,9% usam fossa rudimentar e os 

demais 2,9% tem sua rede própria ligada a uma vala, sem prejuízo dos restantes 

2,6% que lançam os esgotos diretamente a um corpo receptor (rio, lagoa ou mar). 

Do mesmo modo, o esgoto coletado por rede tem parte dele tratada, através de 

uma estação de tratamento inaugurada em 2004 e o restante é lançado a corpos 

receptores, principalmente no Rio Paraíba do Sul. 147 
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DOS GOYTACAZES. Op. cit., p. 26-30. 

147 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. Op. cit., p. 25. 



 

Segundo a resolução n. 4, item Saneamento Ambiental, da 

Conferência Municipal de 2003, o controle social a ser implantado exigirá que seja 

avaliado o contrato de concessão de serviço de água e esgoto, com relação a, 

dentre outros objetivos elencados, destacar a efetivação da universalização do 

serviço de abastecimento de água até 2006 e a coleta e tratamento de esgoto em 

1/3 dos domicílios até 2004, 2/3 dos mesmos até 2007 e na sua totalidade no ano 

de 2010. A não criação deste controle social e as demandas judiciais – legitimidade 

da concessão e cobranças indevidas das taxas – e administrativas que a atual 

concessionária de saneamento tem causado à Sociedade, a par do cumprimento do 

seu papel, retardam, de certa forma, a efetividade desta política junto à comunidade 

campista. 148 

Quanto ao lixo, segundo a mesma fonte, a coleta regular de lixo é 

feita em 87,2% dos domicílios do Município, queimados outros 10,6% e jogados em 

terrenos baldios ou logradouros nos restantes 1,4% do lixo urbano. Segundo 

observação do próprio Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, a urgência 

na gestão dos recursos hídricos requer a realização de investimentos e ações de 

desenvolvimento tecnológico, resultando na implantação de projetos mais eficientes 

e menos impactantes na qualidade dos corpos hídricos, e na reutilização dos 

subprodutos dos tratamentos de água, esgoto e lixo, como a reciclagem do lixo.149 

Na observação de Hélio Gomes Filho, o assunto requer atenção 

especial da municipalidade, principalmente em função de, aproximadamente, 300 

toneladas de lixo que são, diariamente, produzidos no Município. Conforme o 

próprio aduz: 

Todo este lixo, até bem pouco tempo, era depositado a céu aberto à 
margem de uma lagoa na periferia da cidade – no lixão da CODIM. 
Há cerca de cinco anos este lixão foi transformado em aterro 
controlado, ou seja, foi cercado; o acesso de pessoas é limitado e o 
lixo ali depositado é coberto por uma camada de terra para evitar a 
proliferação de vetores. Isso, entretanto, não evita a contaminação 
do lençol freático, das lagoas e canais circunvizinhos. 150 

No entanto, o que resta destas demandas são projetos de 

construção de aterros sanitários e uma usina de reciclagem e compostagem no 

                                            
148 GOMES FILHO, Hélio. Op. cit.,p. 95. 
149 Idem, ibidem. 
150 GOMES FILHO, Hélio. Op. cit., p. 98. 



 

próprio CODIM – onde seu destino era industrial, e não um grande depósito de 

resíduos de toda espécie –, partidas da municipalidade, mas caídas ao vazio de sua 

estrutura funcional e política. 151 

A política habitacional, tratada no terceiro capítulo (arts. 69 a 72) 

incluem-se, na pauta de prioridades, a institucionalização das AEIS’s – Áreas 

Especiais de Interesse Social –, a remoção dos assentamentos irregulares e 

implantação de outros no meio rural e construção de mini-conjuntos habitacionais 

em áreas “urbanas isoladas”, uma vez que Campos dos Goytacazes responde por 

1,6% dos favelados no Estado do Rio de Janeiro 152. Por mais que seja inexpressivo 

o número, em Campos o número de habitantes nesta situação passa por mais de 

dezesseis mil habitantes, segundo dados do IBGE em 2000, uma expressiva 

população do qual o Poder Público não pode se descurar em promover as políticas 

públicas necessárias para a correção dos vícios urbanos então existentes. 153 

No bojo do dispositivo, existe o conjugado entre a regularização 

fundiária (art. 71) e a urbanística – como aquela que se caracteriza pela integração 

da unidade local ao contexto da área urbana consolidada, presente no art. 70 do 

Plano Diretor 154. Neste ínterim, dois instrumentos jurídicos são colocados para a 

primeira regularização: a concessão real de uso, para imóveis públicos, e a 

usucapião em áreas privadas (art. 71, §1º). 155 

Desta forma, percebe-se a pobreza jurídica em face de 

instrumentos urbanísticos já prescritos no art. 182 da Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988 e não transcritas e previstas no Plano Diretor vigente, 

o que, certamente, terá que ser adaptado, principalmente se quiser cotejar, com 

toda a eficácia possível, o Plano Diretor local ao Estatuto da Cidade e à Carta 

Magna de 1988, para exercício pleno das funções sociais da cidade e da função 

social da propriedade urbana. 

Por sua vez, o quarto capítulo, encabeçado como “da política de 

transportes”, inclui a distribuição entre transporte viário, ciclovias e sinalização e 

                                            
151 GOMES FILHO, Hélio. Op. cit., p. 98. 
152 O caso da Vila Tamarindo foi um dos poucos programas neste sentido implementados pela 

municipalidade (Rua Tenente Coronel Cardoso, 78, Centro). TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ESTADO. Op. cit., p. 68. 

153 Artigos 69 a 72 do Plano Diretor de Campos dos Goytacazes. CAMPOS DOS GOYTACAZES. Op. 
cit., p. 30-31. Neste sentido, OBSERVATÓRIO SOCIOECONOMICO DA REGIÃO DO NORTE 
FLUMINENSE. Op. cit., p. 09. 

154 ALFONSIN, Betânia Moraes. Op. Cit., p. 87. 
155 CAMPOS DOS GOYTACAZES. Op. cit., p. 32-33. 



 

implementação viária em diversos pontos da cidade (arts. 73 a 75), além de anéis 

rodoviários, integração interdistrital, acesso à áreas turísticas e à rodovias estaduais 

e federais. 156 

E, finalmente, o Capítulo V – “da política de revigoramento das 

atividades econômicas” – ressalta o caráter dinâmico e heterogêneo da economia 

municipal, previstos entre os artigos 76 e 82. 157 

Ressalte-se que a municipalidade não estava preparada para as 

mudanças nos setores econômicos locais, uma vez que o pólo universitário estava 

em fase de implementação e o petróleo, como mineral que propiciaria uma vultosa 

receita por conta das participações governamentais de sua exploração na bacia 

marinha, ainda não contava com significativa renda nas receitas da Fazenda 

Pública Municipal. Assim, o “Programa Econômico Específico” e o “Programa de 

Desenvolvimento Rural” passaram por uma reformulação e contextualização do 

momento, até chegar ao atual FUNDECAM – Fundo de Desenvolvimento de 

Campos dos Goytacazes, que é o atual responsável pelo financiamento de projetos 

setoriais em empreendimentos econômicos. Orientada para dinamizar o setor 

produtivo e utilizar dos recursos dos royalties para subsidiar a criação de empregos, 

a partir das micro e pequenas empresas, cabe ao mesmo, a partir de uma revisão 

voraz a este tópico do Plano Diretor, ser um elemento de incentivo para o 

desenvolvimento sustentável da urbe campista. 

 

2.4.5 – Anexo I – Dos Perímetros Urbanos do Distrito Sede. 

 

Apresenta o anexo (único), neste contexto, o delineamento da 

fronteira da zona urbana do distrito sede, tal qual passando de margem a margem 

do Rio Paraíba do Sul, entre outros logradouros. Neste ponto está presente a 

assinatura do então prefeito do Município, que sancionou a lei municipal 

denominada “Plano Diretor de Campos dos Goytacazes”. 158 

 

 

                                            
156 Neste ínterim tem acionadas tais políticas públicas através da EMUT – Empresa Municipal de 

Transportes –, incumbida deste objetivo. CAMPOS DOS GOYTACAZES. Op. cit., p. 31. 
157 CAMPOS DOS GOYTACAZES. Op. cit., p. 33-35. 
158 CAMPOS DOS GOYTACAZES. Op. cit., p. 36-40. 



 

4. MÉTODOS E TÉCNICAS EXECUTADOS E SEUS RESULTADOS 

 

Para o alcance dos objetivos delineados foi feito, inicialmente, um 

estudo mais apurado da Lei Municipal n. 5.251, de 27.12.1991, que institui o Plano 

Diretor de Campos dos Goytacazes e, comparando a outros Planos Diretores mais 

recentes e de cidades de perfis socioeconômicos semelhantes ao presente, 

cotejarmos, sem prejuízo das leis municipais regulamentares ao Plano Diretor em 

estudo, a consonância com os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, até 

chegarmos a um diagnóstico preliminar das lacunas previstas e das impropriedades 

verificadas no mesmo. 

Com vistas à promoção de uma alternativa ao quadro legal 

existente no dito instrumento, o apoio consultivo e deliberativo das associações 

representativas dos vários segmentos da comunidade, juntamente com entrevistas 

a juristas locais, pesquisadores, sociólogos, ambientalistas, arquitetos, engenheiros, 

dentre outros, situados em Campos dos Goytacazes, deram um suporte das 

prováveis necessidades da municipalidade, propondo, com isto, uma integração 

científica sobre o contexto do ainda vigente Plano Diretor. 

O contato com a Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 

em especial a Secretaria de Planejamento, dentre outras que se fizerem úteis ao 

estudo do caso, se mostrou essencial para presenciar a posição do Poder Público 

acerca desta temática, e o seu interesse no presente feito. Deste modo, um estudo 

paralelo com as políticas já implementadas pela municipalidade, através das leis 

municipais regulamentares do Plano Diretor, trouxe à pesquisa um relato mais 

coeso das futuras atividades que o projeto presente deverá tomar, a nível 

interventivo junto à municipalidade. 

A pesquisa permitiu, através de fomento, a participação de três 

alunos, um da Pós-graduação lato sensu (Fillipe Godoy Azeredo) e dois da 

Graduação de curso (Wiara Pessanha da Silva Leandro e Felipe Manhães Maciel), 

todos vinculados ao quadro discente da Faculdade de Direito de Campos. No 

entanto, outros participantes, com temas relacionados ao da pesquisa em comento, 

auxiliaram direta e fundamentalmente ao bom andamento dos resultados 

pretendidos (Wagner de Oliveira Rodrigues, Igor Abreu, Diego dos Santos, Neliana 

Mota, Nataliana da Silva, José Felipe Pessanha, Estevan Farias, Amanda Vieira, 



 

Andréa Paes). Com isto, e ao longo do ano de 2005 fizemos diversas reuniões e 

pesquisas de campo. Percorremos áreas do centro da cidade e de algumas das 

regiões da periferia onde visualizávamos a situação urbana de cada bairro, nas 

questões habitacionais e estruturais das ruas como também econômica de cada 

ponto por onde percorríamos. 

Foram presenciados eventos e congressos em outras cidades sobre 

desenvolvimento urbano e rural municipal, como no caso de Itaperuna, São Fidélis, 

São João da Barra, sem desprezo da própria Campos dos Goytacazes, onde em 

julho de 2006 foi contemplado um evento a respeito do tema presente. 

As reuniões foram organizadas na Faculdade de Direito de 

Campos, na sede do Programa de Pós-graduação stritu sensu, Mestrado, no 

Núcleo de Pesquisas sobre Desenvolvimento Municipal, todas as semanas, 

conforme consta no Livro-ata feito para tanto. Outras reuniões, desta vez com 

políticos locais, foram importantes para a elucidação sócio-política das hipóteses 

levantadas no projeto, como o foi com o Vereador Marcos Barcellar, responsável 

sobre a reestruturação do Plano Diretor do Município de Campos. 

Para tanto, também foi criado um grupo virtual, onde encontramos 

com diversos participantes e arquivos pesquisados e gravados na nossa página na 

internet, através do sítio http://br.groups.yahoo.com/group/planodiretor/ 

Deste modo, e através de estudos paralelamente feitos por meio de 

bibliografia especializada, cartilhas populares e documentos oficiais, além de 

doutrina e jurisprudência sobre o contexto, foi utilizado o Núcleo de Pesquisa 

Institucional em Desenvolvimento Municipal, ligado ao Programa de Mestrado da 

Faculdade de Direito de Campos, Centro Universitário Fluminense, como laboratório 

próprio para estudos e análises dos dados obtidos, bem como todo o material de 

papelaria e mídia que foram utilizadas neste sentido para abordagens tanto no 

laboratório específico como nos eventos e contatos externos que foram feitos em 

prol dos dados e resultados a serem perseguidos; a dialética entre os diversos 

grupos e atores sociais também será empregada, de tal forma que contatos digitais 

– como telefones, celulares, internet, dentre outros – serão utilizados para tal fim. 

De tal forma que, ao longo dos estudos desenvolvidos pela 

pesquisa, o objeto de estudo resultou na análise dos princípios e diretrizes de 

Direito Urbanísticos existentes – e ausentes - na lei que institui o Plano Diretor do 

Município de Campos dos Goytacazes, sem nos esquivarmos da hierarquia legal 



 

que existe entre esta e as leis urbanísticas relacionadas, dentre elas a Lei Orgânica 

do Município em análise, o Estatuto da Cidade e a Constituição Federal de 1988. 

Para tanto, foi colocado o seguinte questionamento: o Plano Diretor de Campos dos 

Goytacazes, enquanto lei que organiza e promove o desenvolvimento urbano e a 

efetividade dos instrumentos urbanísticos, está mesmo cumprindo o seu papel, tal 

qual seja a distribuição eqüitativa do direito à cidade, atendidos os princípios 

constitucionais da função social da propriedade, do desenvolvimento sustentável, 

das funções sociais da cidade, da igualdade e da justiça social e da participação 

popular? 159 

O deslinde desta questão foi previsto através das hipóteses 

apresentadas no projeto da presente dissertação, das quais se respondem, com o 

aporte doutrinário e documental em todo o exposto acima. 

Como resposta à hipótese básica, e por ser uma lei municipal criada 

em 1991, após poucos anos à disposição do art. 182 e seus parágrafos da 

Constituição Federal de 1988 e antes há tempos da lei que regula tal artigo da Carta 

Magna (Estatuto da Cidade), em que reza, no art. 42, o conteúdo mínimo do Plano 

Diretor de cada municipalidade, vislumbra-se que o atual Plano vigente no 

Município de Campos dos Goytacazes apresenta-se em parcial consonância com a 

dita distribuição eqüitativa do direito à cidade, já que, mesmo cuidado a lei em 

comento de estabelecer seus objetivos, conteúdo e abrangência (Título I), ordenado 

seu território (Título II), disposto sobre a política urbana e o controle do uso do solo 

(Título III) e, ainda, relacionado em seu texto as políticas setoriais (Título IV), não 

atende, in totum, aos princípios constitucionais da função social da propriedade, do 

desenvolvimento sustentável, das funções sociais da cidade, da igualdade e da 

justiça social e, principalmente, da participação popular, onde se encontra o 

princípio mitigado a algumas comissões criadas para este desiderato e parcas 

formas de participação da Sociedade Civil no processo de gestão urbana.  

Direitos obrigatórios por força da Carta Magna de 1988, e seguido 

do próprio Estatuto da Cidade, como o parcelamento, a edificação ou utilização 

compulsórios, ou ainda o direito de preempção, a outorga onerosa de construir e as 

operações urbanas consorciadas, além da transferência do direito de construir, 

todos conteúdos mínimos obrigatórios e instrumentos jurídicos e políticos 

                                            
159 Questionamento lançado no Projeto de Dissertação, base da presente dissertação, aprovada por 

banca em setembro de 2004. 



 

constantes do Estatuto da Cidade (arts. 4º, V, i, m, n e p c/c art. 42, da Lei n. 

10.257/2001) que deveriam estar no Plano Diretor estão ausentes, o que ressalta o 

caráter de ilegitimidade jus-urbanística que assume a lei diretriz da política urbana 

local, dentro do contexto em que tal Plano Diretor aparenta e que, através da 

presente dissertação, foi exposto. 

Já nas questões secundarias, as respostas se desdobram em cada 

princípio adequado aos pontos discutidos no Plano Diretor acima. Inicialmente, a 

função social da propriedade, não está completamente delineada, como seu espírito 

enseja, no Plano Diretor do Município de Campos dos Goytacazes (Títulos II e III), 

ocasião em que uma releitura da lei presente deverá ser feita para favorecer o 

adensamento do centro urbano – da cidade consolidada – e o maior aproveitamento 

possível das áreas centrais e circunvizinhas por populações de baixa renda, da 

qual, vítima da periferização proporcionada pelo crescimento horizontal (sem 

proteção do Poder Público) das cidades, fica à mercê do mercado especulativo age, 

indiscriminadamente, sobre o uso do solo urbano, estabelecendo, com isto, uma 

prática de reserva de valor de lotes vazios, tendo em vista a idéia feita por sobre 

seus potenciais consumidores e a realidade ofertada entre estes e o dito mercado, 

para além da própria ausência dos instrumentos jurídicos de indução da 

propriedade urbana, negados na previsão do Plano Diretor local, em plena 

inconstitucionalidade por omissão do Poder Público neste desiderato. 

O desenvolvimento sustentável, perceptível em seu espírito no 

Título IV, Capítulo V, do Plano Diretor do Município de Campos – as chamadas 

políticas de revigoramento das atividades econômicas –, não traduzem a realidade 

experimentada pela realidade campista, uma vez que – mesmo com as receitas 

auferidas pelo Poder Público da municipalidade – o mercado privado agoniza um 

declínio de sua atividade produtiva, o que enseja na desvalorização de suas 

potencialidades econômicas traduzindo, com isto, uma maior participação da 

economia informal na cidade e no campo, relação esta que perpassa nas possíveis 

políticas de clientelismo e populismo proporcionadas por atores sociais políticos, em 

face dos mais necessitados. 

As funções sociais da cidade e o imperativo de igualdade e justiça 

sociais, não previstas dentro do texto legal e na vigência do atual Plano Diretor do 

Município de Campos dos Goytacazes, não foram alcançadas pelas políticas atuais, 

ou as foram de forma bastante limitada, geralmente em parcerias que redundaram 



 

em maior negação de direitos sociais e civis do que se imaginava. Atuações da 

municipalidade em obras e operações urbanas com fins de habitação popular e 

assentamento de moradores de áreas carentes são raras na cidade, enquanto 

outras, foram capazes de expulsar populações dos centros urbanos e das próprias 

periferias, privando-as do acesso facilitado aos aparelhos urbanos e sociais – 

escolas, postos de saúde, transporte, lazer, segurança, dentre. As próprias políticas 

atuais não estão acompanhando o adensamento das favelas, cortiços e da 

população mendiga, não atenuando, com isto, a litigiosidade dos conflitos urbanos 

tão característica à realidade local. 

Por fim, a participação popular consta em pontos esparsos do Plano 

Diretor em estudo, principalmente na questão ambiental natural, razão pela qual se 

nota a inoperância do Poder Público Municipal em organizar a Sociedade Civil, no 

sentido de aplicar as políticas públicas definidas para o Município, previstas na 

Constituição Federal e no Estatuto da Cidade, aliado à falta de publicidade dos atos 

da própria Administração Pública local – a começar pela obtenção da cópia do 

Plano Diretor local para o presente estudo –, o que exige um repensar coletivo 

sobre a cidade e uma participação mais socialista no processo de gestão e 

produção da cidade, cada vez mais tomada pela omissão de quem deveria agir e 

pela desinformação dos mais interessados. 
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