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PREFÁCIO
 

 A atuação de uma instituição complexa como o Ministério Público, com 
áreas as mais variadas da manifestação social e com agires igualmente diversos, 
exige um ponto em comum: o constante trabalho em prol da sociedade, no 
seu viés coletivo e, claro, no viés individual, de cada pessoa e suas metas e 
problemas.

 Este labor, creio seja pacífico, é norteado pelos direitos fundantes vida, 
liberdade e igualdade.

 Uma Declaração de Direitos do Ser Humano ou uma Constituição 
Democrática não é capaz de retratar o amplíssimo universo da experiência 
humana.

 Pautados nessa perspectiva, ainda rediviva, nas calendas de 2012 
aceitamos, com alguma relutância, atuar no setor de Habitação e Urbanismo, 
disciplinas até então pertencentes ao infindável leque daquilo que chamávamos 
de Centro de Apoio Operacional dos Direitos Constitucionais.

 Mas a realidade pressionou e eclodiu, desde o artigo 182 da Constituição 
Federal até o Estatuto da Cidade, além da previsão expressa, posteriormente, 
do direito à moradia no artigo 6o de nossa Magna Carta, a necessidade de um 
aperfeiçoamento institucional mais pontual e daí foi criado o Centro de Apoio 
Operacional de Habitação e Urbanismo.

 A coordenação era deste subscritor, mas os méritos defluíram de uma 
equipe dedicada e inspirada.

 Setor novo, propusemos o aprimoramento de algumas fórmulas para a 
elaboração de consultas, um prévio questionamento do consulente e, a partir 
daí, uma tentativa de ingresso no cerne da problemática apresentada. Nessa 
mesma esteira vieram as Notas Técnicas, uma abordagem mais ampla dos temas 
recorrentes a instrumentalizar a sua análise pelos membros ministeriais.

 Evidentemente, junto vieram as intermináveis reuniões, os contatos 
com outros Ministérios Públicos, autoridades e setores da sociedade civil.



 Tudo isto, insistimos, com olhar e ideal de preservação dos 
direitos fundamentais e, para tanto, na medida do possível, cismamos que, 
independentemente de quem Coordenasse o CAOP, o esforço de apoiar 
não sofresse solução de continuidade e, dessa maneira, desde o começo, 
implementamos uma atividade interna de controle dos estudos emitidos, 
viabilizando fossem usados pelo período em que o estado da arte permitisse.

 Além disso, nos comprometemos a editar uma seleta do quanto 
produzido e a viemos elaborando e ainda o fazemos.

 Nesse meio tempo, em 2016, as temáticas Meio Ambiente, Habitação 
e Urbanismo foram aglutinadas, visto que, novamente, o mundo real desvelava 
fossem estes assuntos trabalhados em harmonia e, creio, vimos logrando atingir 
esta meta.

 Assomou, então, o desafio de nesse novo setor, carregado com um 
respeitável passado de conquistas na defesa dos incontáveis temários abarcados 
pelo largo espectro do Meio Ambiente, aplicar a metodologia bem-sucedida lá 
na Habitação e Urbanismo, e registrar e guardar tudo quanto se produziria. Isto 
está feito.

 Enfim, todo este caminhar por memória recente para dizer da edição 
de uma coletânea que demonstra, em seus 7 volumes, um trabalho de quase 
7 anos, com muita informação, muito denodo e esforços anônimos, que o 
potencial humano locado no Centro de Apoio Operacional das Promotorias 
de Justiça de Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo foi muito exigido e que 
o investimento num quadro mais especializado se justificou e justifica. Nessa 
mesma ordem de ideias, os recursos materiais aplicados, por vezes demorados 
em chegar, o foram para que se pudesse e possa ter, por exemplo, esses volumes 
à disposição do Ministério Público e da sociedade. Diria que o custo foi irrisório 
quando comparado com o resultado obtido.

 Sabemos que longe estamos da perfeição, mas somos, todas as pessoas 
que atuaram e atuam para produzir o diuturno e, possivelmente, despercebido 
ou ignoto trabalho, imbuídos de produzir o melhor e, é verdade, muitas vezes 
demora uma resposta, mas são muitas as perguntas e de muitos consulentes.

 Desejamos o máximo proveito deste material e, uma última memória, 
para ilustrar o acerto institucional na geração dos Centros de Apoio acima 



referidos: nos primeiros dias do CAOP de Habitação e Urbanismo fizemos 
circular um ofício perguntando aos agentes ministeriais de todo o estado, a 
partir de um pequeno questionário, quais eram seus maiores problemas nas 
áreas. Pouquíssimas respostas acolheram nossas questões e essas diziam que 
basicamente não havia dificuldades em tais setores. Sete anos passaram, muito 
material produzido, podemos contabilizar centenas de consultas e de nuanças 
diversas.

 Podemos ter a ousadia de imaginar que foram centenas de seres 
humanos protegidos em seus direitos fundamentais e afirmar, nessa mesma 
lógica, que nosso Ministério Público vem enfrentando o Bom Combate e 
cumprindo suas funções. Mas há mais, bem mais, a fazer.

 Boa leitura.

Alberto Vellozo Machado

Procurador de Justiça

Coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de 
Proteção ao Meio Ambiente e de Habitação e Urbanismo do Ministério Público 

do Estado do Paraná
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TÓPICO 1: LICENCIAMENTO URBANÍSTICO E AMBIENTAL

COMO FUNCIONA?

 No Paraná, o licenciamento urbanístico e ambiental para aprovação de 
um parcelamento do solo com fins urbanos, seja na modalidade loteamento, seja 
como desmembramento, envolve 3 (três) diferentes instâncias administrativas:

 1) Instituto Ambiental do Paraná, no qual o procedimento é bifásico, 
composto por licença ambiental prévia e licença de instalação, nos termos da 
Resolução SEMA 32/2018;

 2) Poder Executivo Municipal, responsável pelo licenciamento 
urbanístico, consistente em três etapas:

a) fornecimento de diretrizes para o projeto (prévia à apresentação do 
projeto de parcelamento);

b) aprovação do projeto e formalização dos ônus e encargos dos 
loteadores (doação de áreas e infraestrutura), geralmente por meio de 
decreto ou lei municipal acompanhados de Termo de Compromisso e/
ou cronograma de obras a serem realizadas, quando for o caso;  

c) fiscalização da execução das obras e da observância de normas 
urbanísticas correlatas, com emissão de certificado de vistoria e 
conclusão ou documento congênere.

 3) Registro de Imóveis, responsável por analisar se todos os documentos 
previstos no rol do art. 18, da Lei 6.6766/79 foram apresentados pelo loteador 
(nessa fase, pode haver impugnação ou suscitação de dúvida, situação na qual o 
Ministério Público deverá se manifestar).

ATENÇÃO! Eventualmente, pode haver a necessidade de o projeto ser 
aprovado por uma quarta instância, qual seja, a do órgão metropolitano, o 
qual deverá fornecer sua anuência prévia. Trata-se de hipótese específica 
para os casos do art. 13 da Lei 6.766/79, ou seja, em municípios inseridos 
em regiões metropolitanas.
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COMO ATUAR?

 Importante averiguar sempre se há situação de clandestinidade 
ou irregularidade. No caso de ausência de aprovação de algum dos órgãos 
competentes e/ou de ausência de registro do parcelamento na matrícula do 
imóvel, ou ainda de ausência de licenciamento ambiental, deve-se lembrar 
que as referidas situações constituem, em tese, infrações administrativas, cujas 
providências para a apuração, a aplicação das penalidades e lavratura de termos de 
embargo ou interdição devem ser imediatamente adotadas pelas municipalidades 
e pelos órgãos públicos ambientais. As referidas situações ainda geram, em tese, 
a incidência de crimes previstos nos artigos 50, 51 e 52 da Lei Federal 6.766/79. 
Implantar o loteamento registrado em desacordo com o respectivo projeto 
aprovado também caracteriza crime. Por sua vez, havendo registro imobiliário 
sem o prévio procedimento adequado perante os órgãos administrativos, tanto 
o loteador quanto o registrador incorrerão no crime do art. 52 da Lei Federal 
6.766/79. Vale lembrar que os referidos crimes se processam por meio de ação 
penal pública de incumbência do Ministério Público.

 Não se olvide, ainda, que cabe ao Ministério Público, com base no artigo 
1º, inciso VI, da Lei Federal 7.347/85, a atuação na esfera cível para a defesa da 
ordem urbanística, em especial para  a remoção dos ilícitos por meio da busca 
de decisões judiciais tendentes à suspensão das atividades de implantação do 
empreendimento, seguida de desfazimento do empreendimento e ressarcimento 
dos adquirentes em prejuízo, em algumas situações, do dever de acompanhar a 
regularização do mesmo.

LEMBRETE! Chama-se clandestino o parcelamento do solo urbano não 
aprovado pelo poder público e/ou não registrado no cartório de registro de 
imóveis. A clandestinidade do empreendimento impede que os adquiren-
tes obtenham a necessária matrícula de seus lotes no competente cartório 
de registro de imóveis. Ainda, sob a ótica ambiental, a clandestinidade do 
parcelamento do solo urbano decorre da ausência de seu licenciamento 
ambiental.
Por outro lado, são irregulares os parcelamentos do solo que, embora 
aprovados e registrados na forma da legislação pertinente, possuem vício 
no procedimento ou na execução das obrigações do loteador. É o caso dos 
parcelamentos que não tiveram suas obras de infraestrutura básica (enu-
meradas no art. 2o, §5o) inteiramente executadas ou daqueles em que não 
houve doação de áreas públicas no percentual devido.
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ATENÇÃO! É importante atentar para os casos de conflito de interesse, como, 
por exemplo, aqueles nos quais quem aprova os parcelamentos pelo Muni-
cípio é também autor do projeto contratado pelo particular. Nas referidas 
hipóteses, há configuração, em tese, de ilícitos criminais (como o de advo-
cacia administrativa previsto no art. 321 do Código Penal, eventualmente 
cumulada com a caracterização de atos de improbidade administrativa.



15
V. 2: PARCELAMENTO DO SOLO E LICENCIAMENTOS URBANÍSTICOS

TÓPICO 2: IRREGULARIDADES COMUMENTE ENCONTRADAS EM 
PARCELAMENTOS DO SOLO URBANO

2.1. Parcelamento para fins urbanos em solo rural:

 A Lei Federal 6.766/79 só se aplica para parcelamento do solo urbano, 
autorizando loteamentos e desmembramentos tão somente em zona urbana, 
zona de expansão urbana ou zona de urbanização específica, ou seja, dentro 
do perímetro urbano municipal, conforme definido no respectivo Plano Diretor 
e na Lei de Perímetro Urbano. Fora do perímetro urbano, admitem-se apenas 
parcelamentos do solo rural, observando o módulo rural (chamado também de 
Fração Mínima de Parcelamento) e aplica-se o Estatuto da Terra (Lei Federal 
4.504/64) e diplomas conexos (Lei Federal 5.868/72 e Instrução Normativa 
INCRA 82/2015). A ilegalidade do parcelamento para fins urbanos em solo rural 
também gera ilícitos administrativos e criminais e a necessidade de atuação do 
Ministério Público.

ATENÇÃO! Ampliações pontuais do perímetro urbano, amiúde no mesmo 
ato de aprovação do parcelamento, a fim beneficiar empreendimentos 
específicos, também podem configurar improbidade administrativa. Qual-
quer ampliação/modificação do perímetro urbano deve ser precedida dos 
requisitos do art. 42-B do Estatuto da Cidade (Lei 10.257/01) e cumprir seu 
rito específico.

LEMBRETE! Quando no imóvel que se pretende lotear, embora já inserido 
no perímetro urbano, houver averbação de Reserva Legal, a mesma deverá 
ser convertida no momento do registro do parcelamento em Área Verde 
Urbana, mantida a vegetação independentemente das demais áreas a se-
rem doadas (institucionais, circulação e verdes), nos termos dos artigos 
19 e 25 da Lei Federal 12.651/2012 e do art. 28 da Resolução SEMA/PR 
32/18 (vide Consulta 36/2017 do Núcleo de Habitação e Urbanismo do 
CAOPJ-MAHU).
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2.2 Áreas não parceláveis:

 Conforme o art. 3º, § único, da Lei Federal 6.766/79, não são parceláveis 
os terrenos alagadiços e sujeitos a inundações, antes de tomadas as providências 
para assegurar o escoamento das águas; os terrenos que tenham sido aterrados 
com material nocivo à saúde pública, sem que sejam previamente saneados; 
os terrenos com declividade igual ou superior a 30% (trinta por cento), salvo se 
atendidas exigências específicas das autoridades competentes; os terrenos onde 
as condições geológicas não aconselham a edificação e as áreas de preservação 
ecológica ou aquelas onde a poluição impeça condições sanitárias suportáveis, 
até a sua correção.

ATENÇÃO! Por conta da necessidade dessa análise técnica, é indispensável 
que os projetos de parcelamento, além de terem ART e serem assinados 
por profissionais habilitados, também apresentem informações que per-
mitam avaliar a observância do dispositivo supra, como, por exemplo, le-
vantamento planialtimétrico e cotas de inundação.

2.3 Áreas Dotadas de Remanescentes de Mata Atlântica:

 Deve-se atentar que, nos casos de pretensos licenciamentos ambientais 
de parcelamento do solo urbano em imóveis dotados de remanescentes de 
vegetação do bioma Mata Atlântica, apresenta-se indispensável a fiscalização do 
órgão público ambiental com o intuito de verificação dos pressupostos previstos 
nos artigos 11, 12 e 14 da Lei Federal 11.428/2006. Deve-se avaliar se é possível 
juridicamente o corte ou supressão da vegetação para, tão somente nesses 
casos, aplicar-se o disposto nos artigos 30, 31 e 17 da Lei da Mata Atlântica, 
que preveem, respectivamente, a necessidade de preservação dos percentuais 
de vegetação e a necessidade de compensação da área a ser desmatada por 
equivalente ecológico.
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2.4. Classificação incorreta da modalidade de parcelamento:

 Ocorrem frequentes fraudes na distinção entre loteamento e 
desmembramento, já que nessa última modalidade não há obrigatoriedade de 
doação de áreas públicas. A classificação indevida, acintosa ou equivocada, gera, 
portanto, lesão aos consumidores, à ordem urbanística, ao meio ambiente e ao 
patrimônio público, pela perda de substanciais espaços verdes e institucionais. 
É comum burlar-se a lei por meio da indicação, nas plantas e projetos do  
parcelamento, de meras diretrizes viárias ou trechos destinados à futura 
abertura/implantação de vias como ruas já oficiais e existentes. Por exemplo, 
com a denominação “Rua Projetada A” ou “Prolongamento da Rua ...”, que na 
verdade indicam  loteamento, busca-se fugir dessa classificação alegando-se 
tratar de desmembramento.

 

LEMBRETE! Conforme aduz o art. 2º da Lei Federal 6.766/79, é justamente 
o aproveitamento ou não do sistema viário já existente que determina a 
hipótese de loteamento ou de desmembramento (vide imagem ilustrativa 
abaixo):

Art. 2º. O parcelamento do solo urbano poderá ser feito me-
diante loteamento ou desmembramento, observadas as dis-
posições desta Lei e as das legislações estaduais e municipais 
pertinentes.

§ 1º - Considera-se loteamento a subdivisão de gleba em lo-
tes destinados a edificação, com abertura de novas vias de 
circulação, de logradouros públicos ou prolongamento, mo-
dificação ou ampliação das vias existentes.

§ 2º - considera-se desmembramento a subdivisão de gleba 
em lotes destinados a edificação, com aproveitamento do sis-
tema viário existente, desde que não implique na abertura 
de novas vias e logradouros públicos, nem no prolongamen-
to, modificação ou ampliação dos já existentes.
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Figura 01: Exemplo de loteamento do solo com abertura de vias:

Figura 02: Exemplo de desmembramento do solo sem abertura de vias:

 

Fonte: Elaboração CAOP-MAHU.
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2.5. Irregularidades nos percentuais de áreas doadas ao Município:

 As áreas públicas a serem destinadas à Municipalidade nos casos de 
loteamento, de acordo com o art. 4o, I da Lei Federal 6.766/79, dividem-se em 
institucionais (para a “implantação de equipamento urbano e comunitário”), de 
arruamento (“sistemas de circulação”) e áreas verdes (“espaços livres de uso 
público”). Até o ano de 1999, aplicava-se o percentual mínimo de 35% para 
doação de áreas públicas, calculados sobre o total da gleba parcelada. A partir 
de então, os índices mínimos passaram a ser regulados pelas leis municipais 
de parcelamento do solo urbano. Sempre deve-se analisar se a quantidade 
de áreas destinadas ao Município atinge o mínimo previsto em lei municipal, 
consideradas no total, bem como se atingem os patamares básico para cada 
uma de suas três funções acima descritas.

 À parte casos excepcionais - como os de condomínios fechados, por 
exemplo, que têm de doar imóveis extra-muros - todas as áreas públicas, 
em suas diferentes funções, devem ser reservadas dentro do perímetro do 
parcelamento. Além disso, devem ser levadas a registrado, averbando-se na 
matrícula a ser originada sua finalidade específica (área verde, institucional e 
sistema viário). Após o registro, via de regra, não poderão ser alteradas nem 
pelo loteador/desmembrador, nem pelo Município, impedido de desafetá-las 
de sua função ou de aliená-las1. Igualmente é ilícita a prática de desapropriar 
– antes ou depois da aprovação do loteamento – áreas que seriam repassadas 
sem ônus ao Município, favorecendo particulares em detrimento do erário.

LEMBRETE! Vale conferir o quadro de áreas constantes dos projetos aprova-
dos do empreendimento, que trazem a discriminação dos lotes, suas metra-
gens e o cálculo dos percentuais para cada função das áreas públicas: institu-
cionais, sistema viário e verdes.

1 Vide Consulta nº 28/2013 do CAOPJ-HU.
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Figura 03: Exemplo de quadro de áreas

Fonte: Elaboração própria.

2.6. Baixa qualidade e localização inadequada das áreas doadas à 
Municipalidade:

 Outro problema corrente diz respeito não só à quantidade de áreas 
transferidas ao Município, em sede de loteamento, mas também à sua qualidade 
e localização. Cabe ao Poder Público indicar quais parcelas da gleba lhe são mais 
úteis, pensando inclusive em possíveis expansões de equipamentos comunitários 
existentes, segundo as finalidades que com elas se pretende alcançar, porém, 
muitas vezes, o loteador é quem destina as piores frações do imóvel ao Município, 
com limitações físicas com jurídicas. Por exemplo, há casos de doação de lotes 
em Área de Preservação Permanente (APP) para fins institucionais, o que, pelo 
caráter non aedificandi dos mesmos, inviabiliza a edificação de equipamentos 
urbanos comunitários. Noutras situações, o percentual a ser doado é disperso 
em lotes afastados uns dos outros e com metragem reduzida, posicionados 
em esquinas e ângulos que dificultam sua utilização e ocupação para praças e 
prédios públicos. Também é comum destinar-se as áreas com maior declividade 
ou com problemas de inundação, entre outros, ao Município, o que exige altos 
investimentos deste para sua correção e adequado aproveitamento. Todos esses 
fatores geram lesão à ordem urbanística, aos consumidores, ao meio ambiente 
e ao patrimônio público e podem ensejar a nulidade do processo de aprovação 
ou a necessidade de compensações.
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2.7. Execução incompleta das obras de infraestrutura básica:

 Em ambas as modalidades de parcelamento do solo urbano é obrigatório 
o custeio e execução, pelo empreendedor, das obras de infraestrutura básica 
dispostas no art. 2º, §5º e §6º, da Lei 6766/79. Note-se que não há, contudo, 
vedação para que a legislação local seja ainda mais rigorosa, exigindo outros 
itens de infraestrutura ou obras de melhoria, como especificando tipo de 
pavimentação, de solução de esgotamento sanitário, etc. Para garantia do 
cumprimento desses encargos é que os arts. 9º e 18, V, da Lei Federal 6.766/79 
preveem cronograma de obras com prazo máximo de 4 (quatro) anos como 
documento obrigatório para registro do parcelamento. Sugere-se verificar se 
tal cronograma foi elaborado (por vezes na forma de Termo de Compromisso 
firmado com o empreendedor), além de fiscalizar sua fiel execução, vez que são 
comuns atrasos nas obras e inadimplência do loteador, inclusive com a omissão 
do próprio Município nesse acompanhamento.

LEMBRETE! Segundo atesta o art. 18, V, da Lei Federal 6.766/79, o cronogra-
ma de obras tem duração máxima de 04 (quatro) anos, sob pena de caduci-
dade da aprovação, isto é, de necessidade de re-licenciamento urbanístico 
para continuidade do empreendimento. Cabe ao Município fiscalizar o fiel 
cumprimento desse cronograma e, enquanto não finalizada a infraestrutura 
básica, não poderão ser emitidos alvarás de construção para quaisquer lotes 
no empreendimento. Nos termos da jurisprudência pacífica, incorre em im-
probidade administrativa o agente público que assumir a execução de obras 
de infraestrutura que, por lei, seriam encargo do loteador.

ATENÇÃO! A autorização de abertura de fossa séptica como solução indi-
vidual de esgotamento sanitário é proibida onde houver rede pública de 
coleta de esgoto ou a possibilidade de sua extensão, às custas do empre-
endedor, nas proximidades do parcelamento. Quando excepcionalmente 
admitida pela legislação municipal e pela Resolução SEMA/PR 32/2018, 
depende de uma série de análises técnicas cuidadosas, como estudos ge-
ológicos, bem como do atendimento às normas técnicas de construção e 
manutenção (NBR 7229/1993 e NBR 13.969/1997), devendo sempre os 
adquirentes estar informados disso.
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2.8. Indispensabilidade de garantia da execução das obras (caução de lotes):

 Dado o risco de que os parceladores abandonem o empreendimento 
ou não finalizem integralmente as obras prometidas, os arts. 9o e 18 da Lei 
Federal 6.766/79 também determinam que as mesmas sejam garantidas por 
instrumentos próprios. A praxe nos Municípios é que este instrumento seja 
a caução de uma parcela dos lotes a serem produzidos no empreendimento, 
os quais poderão ser adjudicados pelo Poder Público em caso de eventual 
regularização e assunção das obras faltantes. Importante que conste do 
processo de aprovação do parcelamento os laudos de avaliação imobiliária 
desses lotes, para que verifique se o valor dos mesmos é suficiente para suprir 
os custos estimados de implantação da infraestrutura básica. Na hipótese de 
não equivalência dos valores, o empreendimento poderá ser suspenso até que 
caucionem lotes complementares ou que sejam oferecidas outras formas de 
garantia, não vedadas em lei.

LEMBRETE! O levantamento das cauções só deve ocorrer quando verifica-
da, pelo competente órgão de fiscalização municipal e por meio de visto-
ria in loco assinada por profissional habilitado (engenheiro civil, arquiteto, 
etc.), a execução completa das obras.

TÓPICO 3: COMPATIBILIDADE DO PROJETO DE PARCELAMENTO 
COM OS PARÂMETROS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

 Além dos requisitos ditados pela Lei Federal 6.766/79 e suplementados 
pela Lei Municipal de Parcelamento do Solo (um dos sete diplomas urbanísticos 
básicos previstos pela Lei Estadual 15.229/2006), é preciso averiguar a 
congruência do empreendimento face ao Plano Diretor Municipal e, mais 
especificamente, ao Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo. Importante 
também verificar se existem outros ordenamentos territoriais que estabelecem 
restrições ou condicionantes à ocupação, a exemplo das UTPs (Unidades 
Territoriais de Planejamento), mananciais de abastecimento público e Unidades 
de Conservação, em especial as Áreas de Proteção Ambiental (APA). Em síntese, é 
preciso analisar se os parâmetros urbanísticos, tais como dimensões de quadras, 
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tamanhos mínimos dos lotes, testadas, caixas de via e outros aspectos foram 
devidamente incorporados e observados no projeto de parcelamento. Além 
disso, é preciso verificar se o empreendimento se situa em zona que admite 
uso habitacional (se o loteamento/desmembramento tem esta finalidade) ou 
demais atividades (como parcelamentos para chácaras de lazer, condomínios 
industriais e/ou logísticos, etc.). Embora sejam objeto mais, diretamente, do 
licenciamento ambiental realizado pelo IAP, também restrições dessa natureza, 
como unidades de conservação, áreas de manancial, entre outros, devem ser 
respeitadas no projeto e avaliadas no licenciamento urbanístico e na aprovação 
do empreendimento pelo Município.

ATENÇÃO! Nos pretensos parcelamentos de solo, deve-se atentar para a 
impossibilidade de previsão de qualquer supressão de vegetação, de edi-
ficação, ou de lotes totalmente inseridos em Áreas de Preservação Perma-
nente (artigo 4º da Lei Federal 12.651/2012) ou em Áreas Úmidas e seus 
entornos protetivos (artigos 3º a 5º da Resolução Conjunta IBAMA/SEMA/
IAP 05/2008), ressalvadas as hipóteses excepcionais de utilidade pública 
ou interesse social. A existência de Áreas de Preservação Permanente e/ou 
de Áreas Úmidas deverá ser bem delimitada no projeto e os adquirentes 
deverão ser informados de modo claro – preferencialmente com cláusula 
expressa nos contratos-modelo – sobre as restrições de uso, ocupação, su-
pressão de vegetação e edificabilidade nestas faixas. Em princípio, as APPs 
e/ou Áreas Úmidas não podem ser doadas a título de área verde dos lo-
teamentos, porém a legislação municipal poderá dispor sobre condições 
especiais para tanto, desde que não se confundam áreas verdes com insti-
tucionais e de sistema viário.

LEMBRETE! O Promotor de Justiça deverá verificar a melhor estratégia 
para ajuizamento da mencionada ACP – concomitante, antes ou depois da 
expedição de Recomendação Administrativa sobre a necessidade de alte-
ração da legislação municipal.
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TÓPICO 4: CADUCIDADE DE PROJETOS E REGISTROS ANTIGOS

 Como já salientado no tópico 2, item 6, um projeto de parcelamento 
do solo urbano precisa ser implantado, após aprovado, em, no máximo, 04 
anos (art.18, V, Lei 6766/79), com exceção dos casos em que esse prazo seja 
expressamente prorrogado, via decreto executivo municipal. Cabe reafirmar, 
nesse sentido, que os loteamentos/desmembramentos já aprovados, mas não 
implantados, que esgotem esse prazo, devem ser relicenciados. Não há direito 
adquirido dos empreendedores, portanto, uma vez que, no decorrer desse lapso 
temporal, as legislações locais podem ser alteradas e os requisitos e parâmetros 
urbanísticos alterados.

TÓPICO 5: CONDOMÍNIOS DE LOTES

 Questão bastante controversa, até o ano de 2017, dizia respeito 
à legalidade dos chamados “condomínios horizontais”, “condomínios 
urbanísticos” ou “condomínios de lotes”, isto é, empreendimentos em que o 
produto comercializado era apenas o lote sem edificação, porém sem abertura 
de matrícula individualizada. Até a emergência da Lei federal 13.464/2017, 
a qual aportou dispositivos específicos à Lei 6.766/79, tais parcelas eram 
constituídas sob a forma de “frações” ou “partes ideais”, muito embora fossem 
espacialmente delimitadas, o que, na prática, carateriza a venda de lotes.

 Com a inserção do § 7o no art. 2o da Lei Federal 6.766/79, os condomínios 
de lotes ingressaram na formalidade jurídica, recebendo regramento próprio, sob 
o qual se devem constituir unidades autônomas análogas àquelas pertencentes 
a condomínios edilícios:

Art. 2o. O parcelamento do solo urbano poderá ser feito mediante 
loteamento ou desmembramento, observadas as disposições 
desta Lei e as das legislações estaduais e municipais pertinentes.

(...)

§ 7o O lote poderá ser constituído sob a forma de imóvel autônomo ou 
de unidade imobiliária integrante de condomínio de lotes. (Incluído pela 
Lei nº 13.465, de 2017)
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 Além disso, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná 
é firme a indicar que para a utilização desta modalidade de parcelamento 
do solo, é preciso aprovação dos órgãos locais de urbanismo, licenciamento 
ambiental e regulamentação específica em legislação municipal, a qual 
estipule, por exemplo, os parâmetros urbanísticos aplicáveis e as compensações 
cabíveis, como a doação do percentual de áreas verdes e institucionais dentro 
do empreendimento (neste caso, com acesso livre à população) ou fora do 
empreendimento (quando este for fechado/murado).

ATENÇÃO! Descabe a utilização do regime da Lei de Incorporações Imobi-
liárias (Lei Federal 4.591/64) para os condomínios de lotes. O diploma se 
aplica a edifícios (condomínios edilícios) ou, nos termos da jurisprudência 
do STJ, excepcionalmente às hipóteses de comercialização de edificações 
em série, ou seja, da construção final sobre o lote. A venda de lotes urba-
nizados não edificados refoge ao escopo desta norma.

LEMBRETE! É cediço que os parcelamentos aprovados na modalidade de 
loteamentos não são passíveis de serem fechados, posto que as vias são 
públicas, assim como as praças e demais espaços institucionais. No caso 
dos condomínios, porém, quando todas as áreas internas forem privadas 
(o que impede, inclusive, a prestação de serviços públicos como coleta de 
lixo interna ou manutenção de pavimentação, bueiros, etc.), a restrição ao 
acesso é juridicamente admissível, conquanto urbanisticamente criticável 
em seus impactos à mobilidade, à conectividade e à segurança pública. 
Igualmente, o art. 4o, § 4o da Lei Federal 6.766/79 indica que “no caso de 
lotes integrantes de condomínio de lotes, poderão ser instituídas limita-
ções administrativas e direitos reais sobre coisa alheia em benefício do 
poder público, da população em geral e da proteção da paisagem urbana, 
tais como servidões de passagem, usufrutos e restrições à construção de 
muros”, importante disposição a ser aplicada segundo cada caso concreto.
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TÓPICO 6: REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS URBANOS

 Prevendo as deficiências que poderiam surgir nos parcelamentos do 
solo, a própria Lei Federal 6.766/79 trouxe procedimento de regularização 
administrativa (art. 40 e ss). Nos casos de problemas na implantação das obras 
de infraestrutura básica, por exemplo, o Município deve notificar o loteador 
(art. 38, § 2º, Lei Federal 6.766/79) para que execute, na íntegra, o cronograma 
pactuado, aplicando eventualmente sanções. Somente diante da completa 
inércia ou recalcitrância do empreendedor é que o Município deverá assumir a 
execução das obras, efetuando 03 (três) diligências básicas: a) adjudicar os lotes 
caucionados, visando com sua alienação auferir recursos para a regularização; b) 
receber as parcelas vincendas dos adquirentes de lotes; c) e exigir, em juízo, do 
loteador o custeio ou ressarcimento das obras, caso ainda os valores anteriores 
não sejam suficientes. Vale lembrar que também o Município pode recorrer às 
vias judiciais para compelir o loteador à execução de seus encargos e ônus e que 
tal obrigação não está sujeita à prescrição temporal, vez que o descumprimento 
é continuado, persistindo enquanto faltarem itens de infraestrutura básica, 
conforme apregoa a jurisprudência contemporânea.

ATENÇÃO! Segundo a jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça, 
a regularização de loteamentos não é discricionária dos Municípios, e sim 
dever-poder que se inscreve no âmbito do ordenamento e controle do uso 
e ocupação do solo urbano. Nada obstante, a responsabilidade pelos cus-
tos das obras de infraestrutura é subsidiária, ou seja, deve ser assumida 
pelo Município apenas quando os loteadores não forem identificados para 
sua notificação e execução ou, por alguma razão, não puderem ressarci-las 
de imediato. Em caso de omissão do Poder Público na fiscalização, também 
este poderá figurar no polo passivo das ações ajuizadas pelo Ministério 
Público.
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LEMBRETE! O procedimento comentado nesse tópico, acerca da regulari-
zação de parcelamentos irregulares não se confunde com o rito previsto na 
Lei Federal 13.465/2017, que dispõe sobre a regularização fundiária de nú-
cleos urbanos informais já consolidados, onde, comumente, não há mais 
a figura de um empreendedor específico. A regularização de loteamentos 
disciplinada nos arts. 40 e seguintes da Lei Federal 6.766/79 é eficaz, so-
bretudo, para as situações em que o parcelamento está em fase de implan-
tação ou recém implantado com irregularidades, muito embora eventual 
regularização, de qualquer espécie, não afaste as responsabilidades civis e 
criminais de seus promotores.

TÓPICO 7: PRIMEIRAS DILIGÊNCIAS PARA INVESTIGAÇÃO DE 
LOTEAMENTOS/DESMEMBRAMENTOS

 Ao tomar o Promotor de Justiça conhecimento de loteamento ou 
desmembramento: i) clandestino ou irregular; ii) dotado de indicativos de 
desrespeito aos parâmetros de uso e ocupação do solo; iii) com previsão de 
desmatamento de vegetação remanescente do bioma Mata Atlântica; iv) e/ou 
com previsão de intervenções em Áreas de Preservação Permanente ou Áreas 
Úmidas, deve instaurar Inquérito Civil, com a expedição de ofícios e outras 
providências a seguir indicados:

a) Ao Cartório de Registro de Imóveis: requisitar cópia atualizada da 
matrícula do imóvel, com os respectivos projetos aprovados e demais 
documentos relativos ao empreendimento. Além de demonstrar 
eventual clandestinidade do parcelamento – autorizando a exigência 
das imediatas providências administrativas pelos órgãos públicos 
competentes, assim como a eventual propositura de medidas judiciais 
para o fim de remoção do ilícito, sem prejuízo da apresentação de 
denúncia criminal, caso haja venda de lotes ou obras iniciadas antes 
do registro. Veja-se que, a partir da inexistência de seu registro, tal 
medida possibilita a identificação do proprietário da gleba, bem como a 
conferência sobre as áreas públicas e sobre sua efetiva transferência, a 
qual deve constar nas matrículas específicas abertas.
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b) À Prefeitura Municipal: requisitar do Município cópia do processo 
administrativo integral de aprovação do parcelamento, bem como 
Termos de Compromisso e cronogramas de obras respectivos. Também 
é importante requisitar, caso não conste da análise da aprovação, 
a indicação no mapa do zoneamento urbano e de eventuais outros 
ordenamentos territoriais que estabelecem restrições ou condições 
à ocupação, da localização do empreendimento, com parâmetros de 
uso e ocupação do solo aplicáveis, e se o mesmo se acha dentro do 
perímetro urbano. Esse enquadramento permite avaliar se o projeto 
se acha compatível com os índices urbanísticos e outras restrições de 
ocupação da região e se não está em área rural, com regras próprias.

c) Órgão ambiental estadual (Instituto Ambiental do Paraná - IAP): 
requisitar cópia integral do processo administrativo referente a eventual 
requerimento de licenciamento ambiental do parcelamentoo, bem 
como vistoria que ateste eventuais intervenções em espaços ambientais 
protegidos e danos ao meio ambiente e que verifique se todas as 
condicionantes previstas no licenciamento ambiental foram cumpridas. 
Na ausência de licenciamento ambiental finalizado, não é possível dar 
início ao empreendimento e se desaconselha mesmo o seguimento 
da aprovação municipal, pois podem existir restrições ambientais que 
inviabilizem por completo seu prosseguimento. Também é importante 
que eventuais condicionantes da LP e da LI sejam observadas nas 
análises e aprovações municipais.

d) Órgão Metropolitano (quando inserido em RM): requisitar cópia 
integral do processo administrativo referente à  eventual anuência ao 
empreendimento nos casos previstos no art. 13 da Lei nº 6.766/79.

e) Loteador e adquirentes: requisitar a relação de todos os lotes, com 
a indicação daqueles que foram objeto de comercialização, indicando 
o nome e a qualificação dos respectivos adquirentes; a forma e local 
dos pagamentos, cópia de todos os instrumentos particulares de 
compra e venda, bem como a indicação das unidades já quitadas e 
parcelas vincendas; informar consumidores de eventuais problemas 
no loteamento, vistoriar a área para avaliar grau de consolidação (Há 
muitas construções já? De que tipo? Permanentes ou provisórias? Há 
pessoas residindo nelas? As famílias são de baixa renda? Há interesse 
social? Há áreas de fragilidade ambiental ou espaços especialmente 
protegidos? Há área de risco? Está inserido em área rural? Etc.)
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LEMBRETE! É importante investigar se já houve comercialização de terrenos o 
que, dado antes do registro ou nos casos dos ilícitos ora mencionados, enseja 
cobrança da atuação administrativa dos órgãos públicos competentes, assim 
como atuação do Ministério Público na esfera cível (extrajudicial ou judicial) 
para a remoção dos ilícitos e reparação dos danos, além da responsabiliza-
ção criminal dos infratores. Nos casos de clandestinidade ou irregularidade, 
é imprescindível que se suspensa/paralise a venda de lotes e eventuais cons-
truções até que a Promotoria de Justiça amadureça posição sobre a possibi-
lidade de regularização (recomendada apenas para situações consolidadas, 
em que não existem riscos ou restrições ambientais taxativas sobre a área e 
haja interesse social face à proteção do direito à moradia digna) ou sobre a 
necessidade de desfazimento integral do empreendimento (indicada para as 
demais situações, especialmente aquelas nas quais não haja ocupação efeti-
va, ainda que já tenham sido vendida parte dos lotes).

 

ATENÇÃO! Nesta fase, se o Promotor de Justiça já estiver de posse dos ele-
mentos de convicção e prova suficientes da existência do empreendimento 
e de sua ilegalidade, poderá propor ao loteador a assinatura de um termo 
de ajustamento de conduta para a regularização do parcelamento ou para 
seu desfazimento, com a obrigação de ressarcir os danos aos consumidores 
e reparar/recuperar o meio ambiente urbano e natural.

TÓPICO 8: O AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA: SUGESTÃO DE 
PEDIDOS

 Na situação de ajuizamento de Ação Civil Pública para regularização ou 
desfazimento do parcelamento, sugerem-se os seguintes pedidos liminares:

8.1) embargo das atividades/obras do loteador e das edificações de adquirentes 
dos lotes, com obrigação de não fazer ao Município consistente em não autorizar 
qualquer alvará de construção até a integral regularização do empreendimento, 
quando cabível, incluindo-se o licenciamento ambiental;

8.2) abstenção do loteador, por si ou por interposta pessoa física ou jurídica, em fazer 
propagandas de vendas de lotes, quer através de jornais, faixas, ou distribuição de 
panfletos, ou qualquer outro meio que venha a demonstrar a intenção de vender, 
atraindo, assim, os interessados para uma possível comercialização de lotes, até 
que se formalize a devida regularização do empreendimento, se cabível;
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8.3) abstenção do loteador de comercializar, a título oneroso ou gratuito, por 
si ou através de interposta pessoa física ou jurídica, qualquer lote decorrente 
do parcelamento irregular, até que se formalize a devida regularização do 
empreendimento, se cabível;

8.4) abstenção do loteador em receber, por si ou por interposta pessoa física ou 
jurídica, a qualquer título, o pagamento relativo aos contratos de venda de lotes já 
entabulados, consoante o previsto no art. 38 e §§ da Lei Federal 6.766/79, até que 
se formalize a devida regularização do empreendimento, se cabível, com eventual 
depósito em juízo, se necessário;

8.5) colocação de placa na área, às custas dos requeridos, anunciando a 
irregularidade do empreendimento para evitar que novos consumidores 
desavisados venham a adquirir outros lotes;

8.6) apresentação em juízo de todos os contratos já celebrados, com discriminação 
das quantias pagas, até o momento por cada um dos adquirentes, bem como 
obrigação de não fazer aos requeridos consistente em deixar de comercializar 
lotes;

8.7) decretação de indisponibilidade de bens dos responsáveis, com expedição 
de ofícios ao Banco Central, aos cartórios de registro de imóveis, à Bolsa de 
Valores, etc.  (salutar que tal pedido seja acompanhado de estimativa de custos 
para a regularização ou para o ressarcimento dos consumidores lesados, visando 
justificar a medida);

8.8) pedido de averbação da demanda na matrícula do(s) imóvel(eis) parcelado(s), 
com bloqueio da(s) mesma(s) até o julgamento definitivo da ação.

No mérito, além dos pedidos de praxe de qualquer demanda:

8.9) ao loteador e coobrigados para que solidariamente regularizem o 
empreendimento, com a elaboração de projeto se necessário e seu licenciamento 
corretivo (se cabível), com prazo para a execução das obras faltantes e da doação 
de áreas públicas, ou promovam o desfazimento do parcelamento, com a 
recomposição da gleba ao estado anterior, se necessário mediante apresentação 
de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) ao órgão ambiental 
competente, com o ressarcimento aos adquirentes dos lotes dos valores pagos 
atualizados e corrigidos;

8.10) a reparação/compensação pelos danos urbanísticos e ambientais causados, 
além de indenização por danos morais coletivos, revertidos, quando em pecúnia, 
a fundos compatíveis com a proteção do meio ambiente, do consumidor e da 
ordem urbanística;

8.11) cominação de pena pecuniária (multa) para o descumprimento das 
obrigações de fazer ou não fazer, dentro do prazo estabelecido (astreintes).
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ATENÇÃO! Sugere-se o ajuizamento de ação em separado, com base no art. 
11, incisos I e II, da Lei nº 8.429/92, em desfavor do gestor público que, por 
ação ou omissão, praticar ato de improbidade administrativa. A desvincula-
ção das discussões agiliza as medidas de afastamento do ilícito urbanístico-
-ambiental e impede tumulto processual.

ATENÇÃO! Sugere-se a adoção das providências para a apuração das res-
ponsabilidades no âmbito criminal, considerando os crimes previstos nos 
artigos 50 a 52 da Lei Federal 6.766/79, os crimes ambientais previstos na 
Lei Federal 9.605/98, além do crime contra as relações de consumo previs-
to no artigo 7º, inciso VII, da Lei Federal 8.137/90, dentre outros.

ATENÇÃO! Na petição inicial da ação civil pública, ou no TAC celebrado, reco-
menda-se incluir o Município como coobrigado em razão de sua omissão, seja 
na fiscalização da área para que não se promovam novas edificações irregula-
res (é dever do Município exercer o controle sobre o uso e ocupação do solo 
urbano, nos termos do art. 30, VIII, da CF/88), seja no acompanhamento de 
eventual regularização do loteamento (art. 40, Lei nº 6.766/79). Além disso, 
o Município deverá encaminhar relatórios periódicos de fiscalização sobre o 
cumprimento das medidas determinadas pelo juízo ao loteador.

LEMBRETE! A Desconsideração da Personalidade Jurídica: quando o parcela-
mento é feito por uma pessoa jurídica é muito comum a insuficiência do seu 
patrimônio para responder pela regularização do empreendimento e pela 
indenização dos consumidores lesados. Assim, convém incluir no polo pas-
sivo da ação ou no TAC celebrado os sócios da pessoa jurídica, em especial 
aqueles que participaram dos negócios jurídicos, firmando contratos, ou os 
que detinham o poder de gestão da sociedade ou os que extrapolaram do 
objeto estatutário para responderem civilmente com seu patrimônio pesso-
al pelos danos decorrentes dos atos ilícitos praticados. A desconsideração 
da personalidade jurídica em casos tais já é há muito admitida por nosso 
ordenamento jurídico, a exemplo do Código de Defesa do Consumidor, no 
art. 28, “caput” e § 5º, do art. 47 da Lei nº 6.766/79 e ainda o art. 14, § 1º, 
da Lei nº 6.938/81, que trata da responsabilidade objetiva do causador de 
danos ao meio ambiente (natural ou artificial).
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CONSULTA N. 28 / 2013

Ementa: DESAFETAÇÃO DE ÁREAS INSTITUCIONAIS 
DERIVADAS DE PARCELAMENTOS URBANÍSTICOS.  BENS DE 
USO COMUM DO POVO. IMPOSSIBILIDADE IN ABSTRACTO DE 
DESTINAÇÃO DIVERSA. PRECEDENTES E POSICIONAMENTO 
DOS DEMAIS MINISTÉRIOS PÚBLICOS ESTADUAIS. DISPOSIÇÃO 
EM CONTRÁRIO DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE …. 
ENSEJADORA DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. 
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA PARA COIBIR FUTUROS 
ATOS DE DESAFETAÇÃO. ESTATÍSTICA DOS LOTEAMENTOS. 
INCLUSÃO DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE NA 
BASE DE CÁLCULO. MERA LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA AO 
DIREITO DE PROPRIEDADE. USO E FRUIÇÃO PRIVATIVOS. 
ASSENTAMENTOS INFORMAIS EM IMÓVEIS DO MUNICÍPIO. 
DIRETRIZ DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA COM COMPENSAÇÃO 
URBANÍSTICA. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE PÚBLICA. 
DIREITO À MORADIA DIGNA.

 A ... Promotoria de Justiça da Comarca de ….. consulta este Centro 
de Apoio das Promotorias de Justiça de Habitação e Urbanismo do Ministério 
Público do Estado do Paraná para que analise o caso a seguir exposto e responda 
os quesitos por ela apresentados.

1. O CASO

Trata-se de caso de desafetação de áreas institucionais pertencentes ao 
Município de …. e decorrentes do loteamento “….”, com posterior doação das 
mesmas à entidade autárquica denominada Instituto de Habitação de …. , a qual 
as utilizou para empreendimentos habitacionais de interesse social.

O referido parcelamento, de responsabilidade da …., foi aprovado pelo 
Decreto Municipal n. …., de 9 de dezembro de 1996, o qual também estabeleceu 
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caução para o particular, com base em Termos de Compromisso entabulados 
com o Município, visando à implantação da infraestrutura básica do loteamento, 
especialmente da rede elétrica e da rede de esgoto sanitário.

Em 21 de outubro de 1999, foi instaurado o Procedimento n. …. pelo 
Promotor de Justiça ….,  com objetivo de apurar a “aprovação, registro e 
execução das obras de infraestrutura básica do loteamento denominado ‘….”. O 
feito deu origem, pela via da conversão, ao Inquérito Civil n. ..., cuja investigação 
constatou o que segue.

No bojo do dito processo de parcelamento, o Lote n. 598, Quadra n. 
31, Quadrante n. 10, Quadrícula n. 2, do Setor n. 43, com dimensão total de 
12.600,67m², foi transferido ao Município a título de área institucional, passando 
a figurar, em 1º de março de 2001, como imóvel destinado “ao Serviço Público”, 
nos termos da Matrícula n. 19.917 do Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição 
de …...

Nada obstante, o Lote n. 598, juntamente com outros 10 (dez) imóveis, 
totalizando 102.820,99m², foram desafetados, por força da Lei Municipal n. …. 
para serem incorporados ao patrimônio do Instituto de Habitação de …., com a 
finalidade de execução de projetos e programas habitacionais e de regularização 
fundiária. Tal incorporação se concretizou por meio do Decreto n. …., datado de 
06 de dezembro de 2001.

Por sua vez, o Instituto de Habitação procedeu, em 12 de setembro 
de 2002, à averbação de subdivisão do Lote n. 598, com respaldo do Decreto 
Municipal n. …., em 40 (quarenta) novos lotes, cujas matrículas foram 
devidamente individualizadas junto ao Registro Imobiliário. Apresentou, ainda, 
à ... Promotoria de Justiça da Comarca de ….., relação dos beneficiários de seus 
programas habitacionais naquela localidade, emitida em 26 de julho de 2011, 
na qual constam 26 (vinte e seis) nomes, com respectivos números de contrato.

Em 2 de junho de 2008, doze anos após a aprovação do loteamento “….”, 
o Município de ….. levantou parcialmente a caução em nome da ….., através do 
Decreto n. …. e após manifestação da Secretaria de Obras.

Diante dos fatos narrados, a ….. Promotoria de Justiça da Comarca de 
….. remeteu cópias parciais do feito, submetendo-o à apreciação desta unidade 
ministerial, na modalidade Consulta Técnica.
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2. QUESTIONAMENTOS DA …. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA 
COMARCA DE ….. E RESPOSTAS DO CAOP-HABITAÇÃO E URBANISMO

a) Há no Estado do Paraná legislação de âmbito estadual que regulamente 
o parcelamento do solo urbano, nos moldes, por exemplo, da Lei Estadual 
6.063/82 oriunda de Santa Catarina?

 Inexiste em âmbito estadual legislação semelhante. A Constituição 
do Estado do Paraná abordou a matéria em apenas dois dispositivos. O art. 
17, VIII, contentou-se em reproduzir a determinação do art. 30, VIII, da Carta 
Magna de 1988, incumbindo os Municípios de “promover, no que couber, 
adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, 
do parcelamento e da ocupação do solo urbano”. Diferentemente, o legislador 
estadual entendeu por bem inovar no que toca à alocação normativa da questão, 
caracterizando os critérios de parcelamento do solo como assunto da maior 
relevância, a ser enfrentado nos Planos Diretores:

Art. 152. O plano diretor, instrumento básico da política de desenvolvimento 
econômico e social e de expansão urbana, aprovado pela Câmara 
Municipal, é obrigatório para as cidades com mais de vinte mil habitantes, 
expressando as exigências de ordenação da cidade e explicitando os 
critérios para que se cumpra a função social da propriedade urbana.

§ 1º. O plano diretor disporá sobre:

(...)

III - critérios de parcelamento, uso e ocupação do solo e zoneamento, 
prevendo áreas destinadas a moradias populares, com garantias de 
acesso aos locais de trabalho, serviço e lazer;

 A despeito da determinação constitucional, contudo, a atividade 
legiferante em diversos Municípios tem ignorado o preceito e editado leis 
ordinárias específicas regulamentando os parcelamentos do solo, apartadas do 
Plano Diretor. É o caso do Município de …., o qual, atualmente, conta com a Lei 
Complementar n. …., que revogou a Lei Complementar n. …. (vigente à época da 
aprovação e registro do loteamento “….”).
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O regramento a que se submetem tais atos de urbanificação, portanto, 
no Estado do Paraná, encontra-se lastreado nas legislações municipais, na Lei 
Federal n. 6.766/1979 e em suas posteriores modificações (Lei n. 9.785/99 e 
Lei n. 10.932/04), utilizadas igualmente pelos órgãos metropolitanos, quando 
tiverem ingerência sobre o tema, como a Coordenação da Região Metropolitana 
de Curitiba – COMEC.

b) Qual a posição deste Centro de Apoio Operacional e a do Tribunal de Justiça 
do Estado do Paraná no tocante ao cômputo do percentual mínimo de 35% da 
gleba a ser destinada às áreas de uso comum? Noutras palavras, para o cálculo 
de porcentagem sobre a gleba, leva-se em conta a totalidade da área ou apenas 
a área útil passível de parcelamento do solo, excluindo-se deste montante a área 
de preservação permanente eventualmente existente na gleba?

 Primeiramente, vale destacar que as alterações sofridas pela Lei Federal 
n. 6.766/1979 transferiram à esfera municipal a competência para dispor sobre 
o percentual mínimo de áreas institucionais a serem cedidas ao Poder Público no 
âmbito dos parcelamentos urbanísticos, isto é, aquelas destinadas aos sistemas 
de circulação, implantação de equipamentos urbanos e comunitários e espaços 
livres de uso coletivo:

Art. 4º. Os loteamentos deverão atender, pelo menos, aos seguintes 
requisitos:

I - as áreas destinadas a sistemas de circulação, a implantação de 
equipamento urbano e comunitário, bem como a espaços livres de uso 
público, serão proporcionais à densidade de ocupação prevista pelo plano 
diretor ou aprovada por lei municipal para a zona em que se situem. 

(...)

§ 1o A legislação municipal definirá, para cada zona em que se divida o 
território do Município, os usos permitidos e os índices urbanísticos de 
parcelamento e ocupação do solo, que incluirão, obrigatoriamente, 
as áreas mínimas e máximas de lotes e os coeficientes máximos de 
aproveitamento.

 Destarte, o índice urbanístico original do diploma federal já não goza 
de abrangência universal. Para o caso em testilha, no entanto, o quantitativo de 
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35% mostra-se ainda aplicável. Conforme mencionado, no Município de ….., ao 
tempo da aprovação do loteamento “…..” (1996), vigia a Lei Complementar n. 
…., a qual instituiu, em seu art. 9º, parágrafo único, que:

Art. 9º. O proprietário da gleba a ser loteada, cederá à Prefeitura 
Municipal, sem ônus para esta:
I - as áreas das vias públicas que compõem o loteamento;
II - as áreas de reserva técnica destinadas a equipamentos comunitários, 
com área total correspondente a quinze por cento da área a ser parcelada, 
deduzidas as áreas do inciso I. A Prefeitura indicará a localização destas 
áreas quando da Consulta Prévia;
III - as áreas do Inciso VII do art. 8º, quando houver.
Parágrafo Único - A percentagem de áreas públicas previstas nos Incisos 
I e II não poderá ser inferior a trinta e cinco por cento da gleba, salvo nos 
loteamentos destinados ao uso industrial, cujos lotes sejam maiores do 
que 15.000 m² (quinze mil metros quadrados), caso em que a percentagem 
poderá ser reduzida.

 Note-se, de plano, que nem todas as áreas relacionadas no texto legal 
são de “uso comum” do povo. As áreas verdes (alíneas ‘b’, ‘c’ e ‘d’ do art. 8º, VII) 
e aquelas destacadas às vias públicas enquadram-se na espécie, ao passo que as 
áreas de “reserva técnica”, bem como as faixas de domínio público e operacionais 
(‘a’ e ‘e’), integram os bens públicos de especial destinação, mormente para 
equipamentos comunitários e urbanos. Os mesmos foram conceituados no art. 
3º do marco legal:

Art. 3º - Para efeito de aplicação da presente Lei, são adotadas as 
seguintes definições:
(...)
VII - equipamentos comunitários: são os equipamentos públicos de 
educação, cultura, saúde, lazer, segurança e assistência social;
VIII - equipamentos urbanos: São os equipamentos públicos de 
abastecimento de água, esgoto, energia elétrica, coleta de água pluvial, 
rede telefônica, e gás canalizado;

 Importante salientar que tal disposição tem validade somente para 
os loteamentos aprovados e registrados anteriormente a 1º de junho de 2011 
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(data de superveniência da Lei Complementar n. …..), uma vez que ambos os 
procedimentos são indispensáveis ao aperfeiçoamento do ato jurídico. Nesse 
sentido, manifestou-se o Supremo Tribunal Federal, em recente decisão da lavra 
do Ministro Gilmar Mendes:

APELAÇÃO CÍVEL. SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA PELO OFICIAL. LOTEAMENTO. 
REGISTRO DE PARCELAMENTO. APROVAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO. ATO 
JURÍDICO PERFEITO. DIREITO ADQUIRIDO. I – O ato de aprovação, pelo 
chefe do Poder Executivo Municipal, de pedido de parcelamento de solo 
urbano para fins de loteamento, não materializa ato jurídico perfeito, 
pois o ato administrativo ‘aprovação’ tem natureza discricionária e 
precária, podendo ser revisto pela administração a qualquer tempo, 
quando não materializado o ato que se pretendia efetuar. II - Ainda que 
a legislação vigente à época não prescrevesse prazo para o competente 
registro (Decreto Lei nº 58/37), a partir da edição da disposição normativa 
que previu tal formalidade, esta passou a ser exigível dentro do prazo ali 
estabelecido. Extrapolado tal lapso temporal, não têm os interessados 
o direito inconteste de inscrever o referido empreendimento no registro 
público a qualquer tempo, pois tal providência poderia, em última análise, 
inclusive, vir a macular princípios basilares da Administração, além do 
ordenamento legal vigente com relação ao parcelamento urbano e leis 
ambientais ligados a interesses coletivos da mais variada espécie. APELO 
CONHECIDO E IMPROVIDO (STF. AI 738125 GO. Relator: Min. GILMAR 
MENDES. Julgamento: 10/09/2013, fls. 365/366).

 É dizer: não subsiste direito adquirido do parcelador em face da 
municipalidade, previamente ao registro imobiliário, visto que o ato de 
“aprovação” caracteriza-se como modalidade de autorização de exercício de 
função pública por particular, neste caso, a função de urbanizar. Assim sendo, 
apresenta natureza precária e discricionária, revogável ou modificável a 
qualquer tempo antes de sua inscrição notarial, a partir de quando somente os 
particulares (loteador, sozinho ou em conjunto com os adquirentes) ou eventual 
decisão judicial estarão legitimados a solicitar seu cancelamento (art. 23 da Lei 
6.766/79).  José Afonso da Silva explicita a questão nesses termos:

Realmente, o consentimento do Poder Público para parcelar solo para 
fins urbanos confere ao particular a faculdade de exercer, em nome 
próprio, no interesse próprio e à própria custa e riscos, uma atividade 
que pertence ao Poder Público Municipal – qual seja, a de oferecer as 
condições de habitalidade à população urbana, como já dissemos; e 
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esse é caso típico de autorização, não de licença. Tal transformação da 
propriedade não integra as faculdades dominiais, porque não constitui 
uma função privada2.

 Neste diapasão, os parcelamentos do solo aprovados, porém não levados 
a efetivo registro, antes da data da publicação do novo regramento municipal, 
poderão sujeitar-se a adequações, a depender de juízo de oportunidade da 
Administração e seus agentes técnicos.

 Superada a questão da transição legal, deve-se enfrentar o problema 
da base de cálculo para a estatística das áreas do parcelamento. Salvo melhor 
juízo, não assentou, até o momento, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná 
entendimento sobre o assunto.

A posição, in abstracto, desta unidade ministerial é de que, na ausência 
de norma específica do Município que dirima a controvérsia, deve-se contabilizar, 
para fins de cálculo da estatística geral do parcelamento, a totalidade da 
gleba que se pretende urbanizar, não se cogitando em exclusão das Áreas de 
Preservação Permanente.

Fundamenta-se o posicionamento na natureza jurídica mesma dessas 
parcelas de solo, as quais, ainda que compreendidas como áreas non aedificandi, 
não se constituem em bens fora do comércio (res extra commercium), de maneira 
que podem ser tanto incorporadas aos lotes produzidos quanto alienadas aos 
adquirentes dos mesmos.

Em realidade, as Áreas de Preservação Permanente, elencadas no art. 
4º da Lei n. 12.651 (Novo Código Florestal), ao contrário de outros tipos áreas 
ambientalmente protegidas, como os Parques e Florestas Nacionais (e demais 
casos disciplinados pela Lei n. 9.985/2000) não são de domínio público e não 
implicam em desapropriação. Trata-se de mera limitação administrativa ao 
direito de propriedade e não supressão completa deste para o particular:

(...) importa distinguir a limitação administrativa da desapropriação. 
Nesta há transferência da propriedade individual para domínio do 
expropriante, com integral indenização; naquela há, apenas, restrição 

2 SILVA, José Afonso da. Direito Urbanístico Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 434-435.
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ao uso da propriedade, imposta genericamente a todos os proprietários, 
sem qualquer indenização3.

 Destarte, a restrição que se impõe à parcela da gleba atingida pela faixa 
de APP não a torna inutilizável para fins de parcelamento urbanístico. Afetado 
resta tão somente a faculdade de edificar em tais espaços, muito embora seja 
admissível – sob o crivo do Município e desde que este edite lei regulamentadora 
– o remanejamento do potencial construtivo deles originários para outra 
localidade ou outra fração do próprio terreno, por meio do instrumento da 
transferência de direito de construir, prevista no art. 35 da Lei n. 10.257/2001 
(Estatuto da Cidade), que já tem condão nitidamente compensatório:

As restrições à ocupação da propriedade referem-se especialmente, do 
ponto de vista urbanístico, à implantação das edificações no lote, pois o 
proprietário não pode construir sobre a totalidade de seu terreno (...) A 
essas restrições pertencem também as que decorrem do alinhamento e 
do nivelamento, bem como as proibições non aedificandi4.

 Diante deste cenário, descabido seria conferir ao particular o benefício, 
sem contrapartida, de redução do volume fundiário legalmente exigido para 
cessão ao Município. As APPs serão incorporadas aos lotes particulares e 
transferidas ao domínio de privados. Não integram nem as chamadas “áreas 
verdes”, nem as “áreas institucionais”, pois seu uso e fruição não são públicos, 
mas privativos do dono do imóvel, a despeito do interesse público que existe 
em sua conservação. Prejudicados figurariam não só o patrimônio público e 
o direito difuso à ordem urbanística, como o direito coletivo dos moradores 
daquela região, os quais se verão subtraídos de proporções de terra urbanizada 
de difícil acesso para futura implantação de equipamentos e infraestrutura 
capazes de minorar o impacto do adensamento populacional.

 Isto posto, note-se, todavia, que a situação específica do Município de 
…. é distinta das demais, ex vi a determinação expressa do art. 7º da atual Lei 
Complementar n. ….. In verbis:

3 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 26ª edição.  São Paulo: Malheiros, 2001, 
p. 600.

4 SILVA, J. A. Op. cit., p. 396-397.
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Art. 7º O proprietário da área a ser loteada cederá ao Município, sem 
ônus para este:

I - as áreas das vias públicas que compõem o Loteamento;

II - percentual não inferior a 5% (cinco por cento) da área a ser parcelada, 
destinada à manutenção de bosques naturais, as quais em hipótese 
alguma, poderão ser desafetadas.

III - áreas de reserva técnica destinadas a equipamentos comunitários, 
que não poderá ser inferior a 15% (quinze por cento) da área total do 
parcelamento, com localização a ser definida quando da Consulta Prévia.

IV - as áreas previstas nos incisos I e II deste artigo não poderão ser 
consideradas para base de cálculo da área a que se refere o inciso III.

(...)

§ 3º Não poderão ser incluídas no percentual estabelecido no inciso II, 
deste artigo, as áreas já definidas como de preservação permanente.

(...)

§ 6º Quando nas glebas a serem loteadas existirem áreas de preservação 
permanente, conforme estabelecido em legislação específica, estas farão 
parte do loteamento, mas as áreas serão excluídas para os cálculos das 
áreas públicas previstas nos incisos I, II e III deste artigo, devendo ser criado 
um único lote e constar no memorial descritivo deste, a condição de área 
de preservação permanente, ficando este pertencente ao proprietário da 
gleba e isento de tributos.

 Depreende-se da previsão normativa que o processo de parcelamento 
urbanístico de ….. contempla fase peculiar de desmembramento das áreas de 
preservação permanente, as quais hão de transformar-se em lote individualizado, 
não passível de comercialização e tributação. Destrinchados da gleba original, 
os mesmos não poderão ser contabilizados para os cálculos de cessão de 
frações ao Poder Público, nem mesmo abarcados com a característica de “áreas 
verdes”. É ônus imposto pela legislação municipal ao particular loteador que se 
responsabilize pela conservação da flora ali presente, mantendo a titularidade 
daquela parcela de solo urbanizado.

c) Quando o projeto aprovado do loteamento prevê uma área institucional 
(área de reserva técnica) inferior ao estipulado pela lei municipal (por exemplo, 
ao invés dos 15% previstos, permite apenas 10% de reserva técnica), quais as 
consequências jurídicas daí decorrentes e quais as providências podem ser 
tomadas pelo Ministério Público para sanar tal irregularidade?
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 Cabe ao Poder Público Municipal, através de seus órgãos competentes, 
assegurar que, nos projetos de parcelamento submetidos à sua apreciação, 
sejam observados os requisitos urbanísticos legalmente exigidos. Em sendo 
aprovados loteamentos ou desmembramentos em desconformidade com as 
normas pertinentes – tais como as relativas às doações de áreas institucionais –, 
o Ministério Público tem legitimidade para promover as medidas judiciais de:

a) improbidade administrativa (contra os agentes públicos responsáveis 
pela autorização ilícita);

b) persecução criminal (contra quem quer que tenha concorrido para 
o crime de loteamento irregular, nos termos dos arts. 50 e 51 da Lei n. 
6.766/1979);

c) cancelamento/declaração de nulidade de registro do parcelamento 
(de acordo com o disposto no art. 23, I, da Lei n. 6.766/1979 e na Lei 
7.347/1985 – Lei da Ação Civil Pública).

Apenas excepcionalmente pode haver regularização dos loteamentos 
clandestinos, nas situações em que a ação não gere enriquecimento ilícito, nem 
convalide a torpeza do próprio loteador – que não pode jamais ser invocada em 
seu favor –, mas estiver evidenciado o interesse social a que aludem os arts. 53 e 
seguintes da Lei n. 11.977/2009 e, assim mesmo, devendo ser garantido acesso 
a equipamentos e à infraestrutura básica.

d) É possível o município dar à área institucional outra destinação que não a 
edificação de equipamentos comunitários como praças, ginásios de esporte, 
salão comunitário etc., conforme o teor do art. 4º §2º, da lei n. 6.766/79? Se o 
fizer, quais as consequências para o Município e para o gestor?

 A questão é jurisprudencial e doutrinariamente controvertida. A 
intenção que promana do texto da Lei n. 6.766/1979 é a da inalterabilidade da 
destinação dessas áreas por parte do loteador:

Art. 17. Os espaços livres de uso comum, as vias e praças, as áreas 
destinadas a edifícios públicos e outros equipamentos urbanos, constantes 
do projeto e do memorial descritivo, não poderão ter sua destinação 
alterada pelo loteador, desde a aprovação do loteamento, salvo as 
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hipóteses de caducidade da licença ou desistência do loteador, sendo, 
neste caso, observadas as exigências do art. 23 desta Lei.

 Apesar do que reza o art. 17, o legislador silenciou sobre o grau de 
discricionariedade do Município para descaracterizar as frações de solo que 
aufere a partir dos parcelamentos regularmente aprovados. O Superior Tribunal 
de Justiça, contudo, manifestou-se, preenchendo o vácuo legislativo com 
exercício de hermenêutica sistemática:

ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO URBANO. 
DESAFETAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 
17 A LEI N. 7.347/85. INEXISTÊNCIA. ART. 1º DA LEI N. 7.347/85. MATÉRIA 
PROBATÓRIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(...)
Insurge-se o recorrente contra a interpretação que considerou tal 
dispositivo [art. 17 da Lei 6.766/79] aplicável também ao Município. Não 
resta dúvida de que a norma se dirige prioritariamente ao incorporador. 
A questão de fundo está, no entanto, em saber-se se a finalidade da 
estatuição legal não revela alguns princípios que devem ser aplicados à 
Administração. Para tanto, creio que o problema se desdobra em duas 
questões: qual o espírito da norma em apreço, e a questão da autonomia 
da Administração municipal para alterar a destinação do bem público, 
depois que fica incorporado a patrimônio do Município.
O art. 17 não pode ser compreendido isoladamente. Ao contrário, impõe-
se uma interpretação sistemática com os arts. 4º, 22, 28 do mesmo 
diploma.
(...)
Essa estatuição [art. 22 da Lei 6.766/79] pretendeu, sem dúvida, vedar o 
poder de disponibilidade do incorporador sobre essas áreas. Coloca-as, 
portanto, sobre a tutela da Administração municipal de forma a garantir 
que não terão destinação diversa. Este parece ser o espírito da lei. De 
outra forma, estaria a norma legalizando uma desapropriação indireta 
ou, pior, permitindo o confisco por parte do poder público. Por outro 
lado, visa, também, a aumentar o patrimônio comunitário, pois esta é a 
utilidade e função social dos bens públicos de uso comum do povo, a de 
servirem os interesses da comunidade.
Essa tese é reforçada por análise teleológica do art. 17 com o art. 4º do 
mesmo diploma legal.
(...)
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Esse dispositivo destaca os pressupostos mínimos do loteamento 
relativamente às áreas de uso comum, cuja fiscalização depende da 
municipalidade. Exige, portanto, que o loteador destaque áreas mínimas, 
tendo em vista a comodidade da população a saúde e a segurança da 
comunidade. Portanto, embora a norma se dirija ao loteador, parece-me, 
mais uma vez, que a idéia que lhe é subjacente é a de proteger o interesse 
dos administrados, outorgando ao poder público essa tutela.
(...)
Como salientei, o objetivo da norma jurídica é vedar ao incorporador 
a alteração das áreas destinadas à comunidade. Portanto, não faz 
sentido, exceto, em casos especialíssimos, possibilitar à Administração 
a fazê-lo. No caso concreto, as áreas foram postas sob a tutela da 
administração municipal, não com o propósito de confisco, mas 
como forma de salvaguardar o interesse dos administrados, em face 
de possíveis interesses especulativos dos incorporadores. Ademais, 
a importância do patrimônio público deve ser aferida em razão da 
importância da sua destinação. Assim, os bens de uso comum do 
povo possuem função ut universi. Constituem um patrimônio social 
comunitário, um acervo colocado à disposição de todos. Nesse sentido, 
a desafetação desse patrimônio prejudicaria toda uma comunidade de 
pessoas, indeterminadas e indefinidas, diminuindo a qualidade de vida 
do grupo. (STJ. Recurso Especial n. 28.058-SP. Segunda Turma. Relator 
Ministro Adhemar Maciel. Julgamento: 13 de outubro de 1998).

Não resta dúvida da extremada importância dessas áreas, no quadro 
atual da política urbana brasileira. A título de exemplo, o professor Paulo Affonso 
Leme Machado argumenta que a destinação é necessária para o equilíbrio entre 
áreas públicas e privadas:

Retirou-se de modo expresso o poder dispositivo do loteador sobre 
as praças, as vias e outros espaços livres de uso comum (art. 17 da Lei 
6.766/79) mas, de modo implícito, vedou-se a livre disposição desses bens 
pelo Município. Este só teria liberdade de escolha, isto é, só poderia agir 
discricionariamente nas áreas do loteamento que desapropriasse e não 
naquelas que recebeu a título gratuito. Do contrário, estaria o Município 
se transformando em Município-loteador através de verdadeiro confisco 
de áreas, pois receberia as áreas para uma finalidade e, depois, a seu 
talante as destinaria para outros fins5.

5 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 8ª edição. São Paulo: Malheiros, 
2000, p. 400.
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Importante ressaltar que a preocupação do legislador não foi proporcionar 
acréscimo patrimonial ao Município. A lei tem o claro propósito de evitar o 
crescimento desordenado da cidade, aumentando sobremaneira a densidade de 
determinadas áreas do Município sem nenhum controle ou regulação por parte do 
Poder Público. Ademais, a reserva da “área institucional” não se refere, somente, 
ao atendimento de uma demanda atual, pois também assegura a reserva fundiária 
para a consecução de políticas públicas e sociais pro futuro.

 Nem é por outra razão que, nos dizeres de Marçal Justen Filho, a 
“desafetação dos bens de uso comum e de uso especial depende de lei, mais isso 
não significa que a lei possa produzir a desafetação dos bens intrinsecamente 
públicos”6. Desta feita, é do teor implícito da Lei n. 6.766/1979, que as áreas 
institucionais sejam bens intrinsecamente públicos, subtraindo-se, portanto, à 
margem de discricionariedade do administrador e ao juízo de oportunidade do 
Poder Legislativo.

Consentânea é a opinião sustentada por Lúcia Valle Figueiredo:

(...) é dever do Município o respeito a essa destinação, não lhe cabendo dar 
às áreas que, por força da inscrição do loteamento no Registro de Imóveis 
passaram a integrar o patrimônio municipal, qualquer outra utilidade. 
Não se insere, pois, na competência discricionária da Administração 
resolver qual a melhor finalidade a ser dada a estas ruas, praças, etc. A 
destinação já foi preliminarmente determinada7.

 No âmbito dos Ministérios Públicos Estaduais, porém, o entendimento 
não é uniformizado sobre a temática. No Estado do Rio Grande do Sul, a Resolução 
n. 02/2008 da Procuradoria-Geral de Justiça distingue dos bens públicos de uso 
especial (tais como as áreas institucionais), os de uso comum do povo, para fins 
de desafetação:

ENUNCIADO Nº 1 

É possível a desafetação por lei municipal de áreas institucionais, bens de 
uso especial. 

6 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 925.

7 FIGUIREDO, Lúcia Valle. Disciplina Urbanística da Propriedade. São Paulo: RT, 1980, p. 41.
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ENUNCIADO Nº 2 

Não é possível a desafetação de bem de uso comum do povo, uma vez 
que a aprovação do projeto tem força vinculante, podendo, entretanto 
excepcionalmente, tendo como parâmetro os princípios da razoabilidade 
e proporcionalidade, ser admitida mediante compensação. 

 A seu turno, a orientação do Ministério Público do Estado de Goiás é 
mais restritiva. Em documento de Jurisprudência Interna, a instituição consolidou 
a tese segundo a qual “as áreas institucionais não podem ser desafetadas”, uma 
vez que participam dos bens de uso comum do povo, tornando inviável sua 
descaracterização:

Importante registrar que o fato de as áreas destinadas aos “espaços 
livres”, incluídas aqui as áreas verdes, na forma do artigo 4º, inciso I, 
da Lei Federal nº 6.766/79, ser bem de uso comum do povo (artigo 99, 
inciso I CC) e por ter de conservar essa sua qualificação, não podem ser 
desafetadas para alienação ou outra destinação pelo Poder Público (art. 
100 CC)8. 

 Outrossim, pela razoabilidade e fundamentação que a respalda, o Poder 
Judiciário pátrio tem acatado essa interpretação, como demonstram seguidos 
julgados dos diversos Estados da Federação:

DUPLO GRAU DE JURISDICAO E APELACAO CIVEL. ACAO POPULAR. 
AFRONTA A LEI FEDERAL. HIERARQUIA DAS LEIS. LEI MUNICIPAL ILEGAL. 
LOTEAMENTO. DESAFETACAO. PERMUTA. VEDACAO AO MUNICIPIO. 
1 - REGENDO A HIERARQUIA DAS LEIS, HA A IMPOSICAO DE QUE AS 
LEIS MUNICIPAIS DEVEM SE ADEQUAR AS LEIS ESTADUAIS E FEDERAIS. 
HAVENDO CONFRONTO ENTRE ELAS, PREVALECE A LEGISLACAO QUE SE 
ENCONTRAR EM NIVEL MAIS ELEVADO NA PIRAMIDE HIERARQUICA. 2 
- APOS A APROVACAO DO LOTEAMENTO E CONSEQUENTE PASSAGEM 
DE DETERMINADAS AREAS PARA O PODER PUBLICO MUNICIPAL, E 
VEDADA A MODIFICACAO DA DESTINACAO CONFERIDA A TAIS AREAS, 
DADA A REDACAO INEQUIVOCA DO INCISO I, DO ARTIGO QUARTO DO 

8 ESTADO DE GOIÁS. Ministério Público do Estado de Goiás: Centro de Apoio Operacional do Meio 
Ambiente. Jurisprudência Interna. Data: 28/05/2010, p. 6.
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ARTIGO 22 E DO ARTIGO 28 DA LEI N. 6766/79. 3 - A LEI N. 6766/79 
AO FIXAR A RESERVA DE AREAS INSTITUCIONAIS NOS LOTEAMENTOS 
URBANOS, OBJETOU VEDAR UTILIZACAO DIVERSA DESSAS AREAS, 
COLOCANDO-AS SOB A TUTELA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, 
PRESERVANDO ASSIM O INTERESSE COLETIVO E SUA DESTINACAO 
PROPRIA E A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 111/05, LC N. 111/05 
DESAFETOU BEM DE USO COMUM DO POVO CONSISTENTE NAS AREAS 
VERDES DESTINANDO-AS A LOTEAMENTO, PADECE DE ILEGALIDADE POR 
DESCONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL MENCIONADA. O MUNICIPIO 
TEM O PODER DEVER DE REGULARIZAR LOTEAMENTO URBANO. 4 - E 
INADMISSIVEL A DESAFETACAO E PERMUTA DOS BENS PASSADOS AO 
DOMINIO DO MUNICIPIO, EM DECORRENCIA DAS REGRAS CONSTANTES 
DA LEI N. 6766/79; A FINALIDADE DO LEGISLADOR AO PASSAR TAIS 
AREAS PARA O DOMINIO PUBLICO FOI, EXATAMENTE, A DE COIBIR O 
USO DESSES ESPACOS PARA OUTROS FINS QUE NAO AQUELES PREVISTOS 
NO PROJETO ORIGINAL. REMESSA CONHECIDA E IMPROVIDA. PRIMEIRA 
APELACAO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SEGUNDA APELACAO 
PREJUDICADA (TJGO. 1ª CÂMARA CÍVEL. RELATOR: DES. VITOR BARBOZA 
LENZA. FONTE: DJ 93 DE 21/05/2008).

Ação popular - Bem público - Desafetação - Praça pública - Não podendo o 
bem público destinado à praça pública ter sua destinação desvirtuada por 
acarretar verdadeira desafetação e lesão ao meio ambiente ao suprimir 
área verde e urbanística, a ação era de ser julgada procedente. Recursos 
providos (TJSP. Recurso n° 399.097.5/6-00, Relator Desembargador Lineu 
Peinado, julgado em 13 de agosto de 2009).

REEXAME NECESSÁRIO. Lei Municipal que desafetou parte de praça, 
fins de doá-la à Escola de Samba. Manifesta ilegalidade da referida lei. 
Reconhecimento da nulidade da doação, assim como da impossibilidade 
da edificação, via ação civil pública (TJRS. 1ª. Câmara Cível. Reexame 
Necessário nº 597.166.016, Relator Desembargador Armínio José Abreu 
Lima da Rosa, julgado em 28.10.1998). 

No mesmo diapasão, inolvidável citar o Egrégio Tribunal de Justiça do 
Estado do Paraná, que firmou símile entendimento no bojo da Apelação Cível n. 
983837-1, originária da Comarca de Londrina:

Inclusive, referida legislação federal com redação dada pela Lei nº 9.785, 
de 29.01.1999, DOU de 01.02.1999, estabeleceu área “non edificandi” 
obrigatória, sendo que tal espaço é cedido obrigatoriamente ao Município, 
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tornando-se bem público. Denota-se, portanto, que a legislação quis 
proteger, portanto, os bens de uso comum do povo, nos quais se incluem 
as praças e áreas verdes preservadas nos loteamentos urbanos. Além 
disso, devesse levar em conta que, os planos de urbanização e os planos 
habitacionais devem ater-se às diretrizes das normas de direito federal, 
estadual e municipal, sendo as vedações impostas nestes aos particulares 
também sejam adotadas aos entes públicos, a fim de que não haja violação 
ao disposto no art. 225 da Constituição Federal, que impõe expressamente 
o dever de preservação do ambiente não apenas pelos cidadãos, mas 
também pelo Poder Público. (...) Entender de maneira diversa estaria a 
conceber ao município a possibilidade de ter afetadas áreas e após alguns 
anos, o mesmo dar destinação diversa que foi  dada quando de referido 
ato, configurando, assim, verdadeiro confisco de áreas (TJPR. Apelação 
Cível nº 983837-1, da Comarca de Londrina, 2ª. Vara Cível. Relator: Des. 
Luiz Mateus de Lima. Data do Julgamento: 26 de fevereiro de 2012).

 E, alfim, remeta-se novamente à clara síntese da Corte Superiora:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRAÇAS, 
JARDINS E PARQUES PÚBLICOS. DIREITO À CIDADE SUSTENTÁVEL. ART. 
2º, INCISOS I E IV, DA LEI 10.257/01 (ESTATUTO DA CIDADE). DOAÇÃO DE 
BEM IMÓVEL MUNICIPAL DE USO COMUM À UNIÃO PARA CONSTRUÇÃO 
DA AGÊNCIA DO INSS. DESAFETAÇÃO. COMPETÊNCIA. INAPLICABILIDADE 
DA SÚMULA 150/STJ. EXEGESE DE NORMAS LOCAIS (LEI ORGÂNICA DO 
MUNICÍPIO DE ESTEIO/RS).
1. O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul ajuizou Ação Civil 
Pública contra o Município de Esteio, em vista da desafetação de área de 
uso comum do povo (praça) para a categoria de bem dominical , nos termos 
da Lei municipal 4.222/2006. Esta alteração de status jurídico viabilizou 
a doação do imóvel ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, com o 
propósito de instalação de nova agência do órgão federal na cidade.
2. Praças, jardins, parques e bulevares públicos urbanos constituem uma 
das mais expressivas manifestações do processo civilizatório, porquanto 
encarnam o ideal de qualidade de vida da cidade, realidade físico-cultural 
refinada no decorrer de longo processo histórico em que a urbe se viu 
transformada, de amontoado caótico de pessoas e construções toscas 
adensadas, em ambiente de convivência que se pretende banhado pelo 
saudável, belo e aprazível.
3. Tais espaços públicos são, modernamente, objeto de disciplina pelo 
planejamento urbano, nos termos do art. 2º, IV, da Lei 10.257/01 (Estatuto 
da Cidade), e concorrem, entre seus vários benefícios supraindividuais 
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e intangíveis, para dissolver ou amenizar diferenças que separam 
os seres humanos, na esteira da generosa acessibilidade que lhes é 
própria. Por isso mesmo, fortalecem o sentimento de comunidade, 
mitigam o egoísmo e o exclusivismo do domínio privado e viabilizam 
nobres aspirações democráticas, de paridade e igualdade, já que neles 
convivem os multifacetários matizes da população: abertos a todos e 
compartilhados por todos, mesmo os “indesejáveis”, sem discriminação 
de classe, raça, gênero, credo ou moda.
4. Em vez de resíduo, mancha ou zona morta – bolsões vazios e inúteis, 
verdadeiras pedras no caminho da plena e absoluta explorabilidade 
imobiliária, a estorvarem aquilo que seria o destino inevitável do 
adensamento –, os espaços públicos urbanos cumprem, muito ao 
contrário, relevantes funções de caráter social (recreação cultural e 
esportiva), político (palco de manifestações e protestos populares), 
estético (embelezamento da paisagem artificial e natural), sanitário (ilhas 
de tranquilidade, de simples contemplação ou de escape da algazarra de 
multidões de gente e veículos) e ecológico (refúgio para a biodiversidade 
local). Daí o dever não discricionário do administrador de instituí-
los e conservá-los adequadamente, como elementos indispensáveis 
ao direito à cidade sustentável , que envolve, simultaneamente, os 
interesses das gerações presentes e futuras, consoante o art. 2º, I, da 
Lei 10.257/01 (Estatuto da Cidade). (...) Quando realizada sem critérios 
objetivos e tecnicamente sólidos, maldotada na consideração de 
possíveis alternativas, ou à míngua de respeito pelos valores e funções 
nele condensados, a desafetação de bem público transforma-se em 
vandalismo estatal, mais repreensível que a profanação privada, pois 
a dominialidade pública encontra, ou deveria encontrar, no Estado, o 
seu primeiro, maior e mais combativo protetor (STJ. Relator: Ministro 
Herman Benjamin. RECURSO ESPECIAL Nº 1.135.807 – RS. Julgamento: 
15 de abril de 2010).

 Em suma e diante do escorço apresentado, sustenta este Centro 
de Apoio Operacional de Habitação e Urbanismo que as áreas institucionais 
oriundas de parcelamentos urbanísticos do solo, em especial na modalidade 
“loteamento”, são intrinsecamente bens públicos de uso comum do povo, 
portanto impassíveis de desafetação ou de destinação diversa da informada por 
lei, sob risco de violação ao direito difuso à cidade e aos direitos coletivos dos 
moradores na região.
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e) No caso em concreto, o município de …. realizou a desafetação da 
área institucional de um loteamento e a revendeu a terceiros, a título de 
“programas habitacionais”, conforme se vê das fls. 177-187 e fls. 315-320. Isso 
seria permitido? Se não, quais as consequências desta conduta?

 Embora o entendimento supra decalcado se imponha, na maior parte 
das situações, ocorre que o Município de …. apresenta idiossincrasias do 
ponto de vista do ordenamento local. Sua Lei Orgânica, promulgada em …., foi 
minuciosa ao conformar o regime jurídico das áreas institucionais como “bens 
dominiais” sujeitos a desafetação por lei municipal específica:

Art. 125. A afetação e a desafetação de bens municipais dependerá de Lei.

Parágrafo único. As áreas transferidas ao Município em decorrência da 
aprovação de loteamentos serão consideradas bens dominiais enquanto 
não se efetivarem benfeitorias que lhes dêem outra destinação.

 Ainda que não expressamente declarado, foi com fulcro neste dispositivo 
da Carta Fundamental que o Município promoveu a desafetação e posterior 
transferência de parcela de seu patrimônio para o Instituto de Habitação de ….

Este, é por bem notar, foi criado, em observância ao artigo 37, XIX, da 
Constituição Nacional, por meio da Lei n. …. como autarquia, com as atribuições 
discriminadas conforme o art. 2º:

Art. 2º O Instituto de Habitação terá por finalidade planejar, organizar, 
dirigir, coordenar, executar, delegar e controlar a prestação de serviços 
públicos relativos à habitação popular e programas de desfavelamento 
e outros programas habitacionais voltados à população de baixa renda, 
observado o planejamento urbano municipal.

 Em paralelismo com a regulamentação federal das entidades 
autárquicas, infere-se que as mesmas integram a Administração Pública Indireta, 
caracterizando-se como “serviço autônomo, criado por lei, com personalidade 
jurídica, patrimônio e receita próprios, para executar atividades típicas da 
Administração Pública, que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão 
administrativa e financeira descentralizada” (art. 5º, I, do Decreto-Lei n. 200/67).
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 Note-se que a moldagem de um universo patrimonial próprio é 
pressuposto da gestão administrativa e financeira descentralizada que diferencia 
as autarquias, autorizado, para tanto, o trespasse de bens de outros organismos 
estatais, em especial do ente formador da autarquia. É desse teor a lição de 
Celso Antônio Bandeira de Mello:

Sendo como são, pessoas jurídicas, as autarquias gozam de liberdade 
administrativa nos limites da lei que as criou; não são subordinadas a 
órgão algum do Estado, mas apenas controladas, como ao diante melhor 
se esclarece. Constituindo-se em centros subjetivados de direitos e 
obrigações distintos do Estado, seus assuntos são assuntos próprios; 
seus negócios, negócios próprios; seus recursos, não importa se oriundos 
de trespasse estatal ou hauridos como produto da atividade que lhes 
seja afeta, configuram recursos e patrimônio próprios, de tal sorte que 
desfrutam de ‘autonomia’ financeira, tanto como administrativa; ou seja, 
suas gestões administrativa e financeira necessariamente são de suas 
próprias alçadas – logo, descentralizadas9.

 Em acréscimo, se o meio eleito é adequado, quanto à atividade-
fim da autarquia, nem se diga que seja menos legítima. A competência para 
promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições 
habitacionais, comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, é constitucionalmente agasalhada no art. 23, IX. Nada impede que 
a missão de assegurar a efetivação do direito à moradia digna (art. 6º, caput), 
seja desempenhada por entidade autárquica, sob o comando do Poder Público 
Municipal.

Por conseguinte, dado o arcabouço legal particular em que se respaldaram 
a Lei n. …. e o Decreto n. …. do Município de …., a motivação de interesse social 
implicada na desafetação patrimonial e a natureza jurídica de direito público 
da instituição destinatária dos bens imóveis, é possível vislumbrar-se boa-fé e 
legitimidade na atuação dos agentes municipais, afastando a aplicabilidade de 
medidas de ordem sancionatória ou penalizadora.

9 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. São Paulo: Malheiros, 2006, 
p. 146.



52
V. 2: PARCELAMENTO DO SOLO E LICENCIAMENTOS URBANÍSTICOS

Não obstante, a permanência do parágrafo único do art. 125 da Lei 
Orgânica de ….. no ordenamento jurídico pátrio denuncia contradição com 
normas de hierarquia constitucional e editadas por demais instâncias federativas. 
Explícita é a disposição da Constituição Federal que veda aos Municípios 
legislar sobre matéria de direito urbanístico (art. 24, I), interdição repetida 
pela Constituição do Estado do Paraná (art. 13, I) e, mesmo restringindo-se ao 
âmbito do direito administrativo, a classificação transitória de “bens dominiais” 
dada às áreas institucionais conflita com a interpretação pacífica dos tribunais 
superiores sobre o tema. Destarte, é vital que a …. Promotoria de Justiça de ….. 
faça gestão junto aos Poderes Executivo e Legislativo municipais para expurgar o 
dispositivo anômalo e, em caso de insucesso por esta via, que represente junto 
à Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Paraná para 
que esta maneje os instrumentos judiciais cabíveis com vistas a ensejar controle 
de constitucionalidade sobre o diploma legal, atribuição exclusiva conforme 
preconizado pelo art. 61, II, da Lei Orgânica da instituição10.

Nesse ínterim, porém, não pode a Promotoria de Justiça capitular em 
sua atuação fiscalizadora. Tal expediente, pela dilação temporal que exige, não 
impede a expedição, de imediato, pela Promotoria de Justiça, de recomendação 
administrativa objetivando coibir futuras tentativas de desafetação da mesma 
natureza, tendentes a se converterem em prática reiterada de descaso, espécie 
de “vandalismo estatal” inadmissível, nas palavras do Superior Tribunal de Justiça.

A inobservância da orientação ministerial, por parte do Município, ainda 
poderá ser enfrentada com o ajuizamento de ação anulatória dos respectivos 
atos administrativos, se necessário, cumuladas com pedido de declaração 
de inconstitucionalidade incidenter tantum do art. 125, parágrafo único, da 
Lei Orgânica. E nem se alegue, contra a intervenção, o desmoronamento dos 
programas habitacionais. Abundam instrumentos de política urbana outros 
a serem implementados pelo Município para a persecução do mesmo fim: 
amealhar terrenos para produção de moradia popular.

10 “Art. 61.   São atribuições do Procurador-Geral de Justiça, além das previstas nas Constituições 
Federal e Estadual, na Lei Orgânica Nacional do Ministério Público e em outras leis:I - velar pela 
observância, aplicação e execução das Constituições e das Leis;
II - propor ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal em 
face da Constituição Estadual, ou por omissão de medida para tornar efetiva norma constitucional 
estadual; (...)”
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  Noutro flanco, contudo, subsiste a obrigação da municipalidade de 
prover as áreas impactadas pela desafetação da devida infraestrutura para 
atender ao adensamento populacional derivado da execução dos programas da 
autarquia, assim como dos serviços públicos essenciais.  

 Tais necessidades compõem o direito humano fundamental à 
moradia digna, na mesma medida do acesso às unidades habitacionais em si, 
destacadamente diante da vulnerabilidade ou hipossuficiência tendencialmente 
presentes na realidade dos grupos sociais atendidos pelas políticas públicas de 
habitação.

Logo, se há interesse público na destinação de terras para programas 
habitacionais, também o há no controle do crescimento urbano e na justa 
distribuição dos benefícios e ônus do processo de urbanização (art. 2º, IX, 
da Lei n. 10.257/2001). Eventual prejuízo gerado ao direito à cidade pela 
desafetação, mesmo que amparada em procedimento lícito, deve ser sanado 
por compensação urbanística:

Há que se destacar, não obstante, precedente jurisprudencial do Tribunal 
de Justiça no sentido de que, não havendo prejuízo, o município pode, por 
ato discricionário, através de lei municipal, implementar a desafetação 
de bem de uso comum do povo para bem dominical (apelação cível 
nº 598.438.539). Em alguns casos, pois, não se pode afastar eventual 
compensação urbanística/ambiental (“v.g.”: destinação de outros 
próprios municipais existentes como áreas de preservação).11

Vide, no mesmo sentido, a posição do Tribunal de Justiça do Estado de 
Santa Catarina, exigindo destinação de nova área:

AÇÃO POPULAR - DIREITO AMBIENTAL - ÁREA VERDE - BEM DE USO 
COMUM - DESAFETAÇÃO PELO Poder Público - DESTINAÇÃO DE NOVA 
ÁREA – POSSIBILIDADE. É consentido ao Poder Público, mediante 
manifestação expressa de vontade e autorização da Casa Legislativa, 
alterar a destinação pública anteriormente dada ao imóvel, desde que 

11 LOTTI, Armando Antônio. Desafetação de bens de uso comum do povo . Disponível em: http://
www.mp.rs.gov.br/urbanistico/doutrina/id472.htm
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passíveis de valoração econômica, de  modo a incorporar-lhes ao seu 
domínio privado. Com a destinação de uma outra área verde, atendeu-se, 
tanto os interesses financeiros do Ente Municipal  quanto à função social 
do espaço verde, que se caracteriza como o interesse público (...) (TJSC. 
Apelação Cível n. 2002.015614-6, de Santo Amaro da Imperatriz. Órgão 
Julgador: Primeira Câmara de Direito Público. Relator: Dês. Volnei Carlin. 
Julgado em: 14 de abril de 2005).

Por conseguinte, não poderá o Poder Público eximir-se de mapear a 
disponibilidade e a capacidade dos equipamentos urbanos e comunitários 
nas referidas localidades e adjacências, identificando potenciais demandas 
e localizando novos terrenos para a implantação das instalações prioritárias, 
como mecanismo de reparação dos danos ocasionados à ordem urbanística.

f) Por fim, havendo supressão total ou parcial das áreas de uso comum de 
um loteamento, quer por falhas no projeto, quer por falha na execução das 
obras, mas existindo ocupação humana no local de forma a não mais permitir 
naquele loteamento a existência destas áreas nos moldes legais, não ao menos 
sem a remoção de moradores e de casas, qual a providência a ser dotada?

 A propósito, note-se que eventuais falhas no projeto de loteamento ou 
em sua execução, por parte do particular empreendedor, são atacáveis a qualquer 
tempo, ainda quando houver deficiência do Município em sua fiscalização. A 
destinação de áreas institucionais é ex legis, prescindindo de compromisso 
específico. Ademais, a infração por omissão do loteador não se submete ao 
benefício da prescrição nem do fato consumado, cabendo ao Ministério Público 
ou aos cidadãos em geral a adoção de providências para reparação do dano aos 
direitos difusos, tais como a indenização. É o entendimento judicial uníssono 
que deflui das decisões infra:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONDIÇÕES DA AÇÃO. 
LEGITIMIDADE DE PARTE. MUNICÍPIO QUE PROPÕE AÇÃO EM FACE DE 
EMPRESA LOTEADORA PARA QUE ESTA, EM OBEDIÊNCIA À LEGISLAÇÃO 
PERTINENTE, NÃO SÓ REALIZE AS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA DO 
LOTEAMENTO COMO TAMBÉM PROCEDA À DESTINAÇÃO DE ÁREAS PARA 
EQUIPAMENTOS URBANOS E COMUNITÁRIOS E PARA PRAÇAS E ÁREAS 
VERDES. DEVER DO MUNICÍPIO DE FISCALIZAR A IMPLANTAÇÃO DO 
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LOTEAMENTO. LEGITIMIDADE PARA PROPOR AÇÃO JUDICIAL VISANDO 
COMPELIR A LOTEADORA A CUMPRIR AS NORMAS LEGAIS. 1. O município, 
justamente por ser o ente público que autoriza o loteamento e fiscaliza a sua 
implementação, tem legitimidade para propor ação judicial objetivando 
compelir a empresa loteadora a não só executar obras de infra-estrutura 
como também a destinar-lhe áreas, nos termos previstos em lei. 2. O 
fato de o município ter outorgado alvará de licença para implantação do 
loteamento não significa que este tenha, para exigir o cumprimento das 
normas legais, que pleitear a declaração da nulidade do alvará, bastando, 
como se deu no caso, a propositura de ação para compelir a loteadora 
a cumprir as suas obrigações, que estão previstas em lei. Lei Federal nº 
6.766/79 e Lei Complementar Municipal nº 04/92. PRESCRIÇÃO. ATOS 
OMISSIVOS. INOCORRÊNCIA. 1. Como o município não pretende anular 
o alvará de licença, não há que se falar em prazo prescricional de cinco 
(5) anos. 2. A natureza da infração atribuída à empresa loteadora não 
realização de todas as obras de infra-estrutura e não ter disponibilizado 
ao município o montante total da área a que tem direito para a instalação 
de praças e áreas verdes e, ainda, para instalação de equipamentos 
urbanos e comunitários , por serem omissivas, são, conforme 
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, permanentes, vale dizer, 
renovam-se a cada dia, não sendo possível, assim, alegar-se a ocorrência 
da prescrição. LOTEAMENTO. DESCUMPRIMENTO POR PARTE DA EMPRESA 
LOTEADORA DAS OBRIGAÇÕES PREVISTAS EM LEI. POSSIBILIDADE DE 
O MUNICÍPIO PROPOR AÇÃO OBJETIVANDO OBRIGÁ-LA A CUMPRIR 
TODAS AS OBRIGAÇÕES LEGAIS. Como as obrigações da loteadora, cujo 
cumprimento é pleiteado pelo município, decorrem de lei. Lei Federal 
nº 2 6.766/79 e Lei Complementar Municipal nº 04/92 , corolário lógico 
é que a empresa loteadora deve cumpri- las, independentemente de o 
alvará de licença fazer, ou não, referência a todas as obrigações previstas 
na legislação. RECURSO DESPROVIDO (TJPR. Apelação Cível n. 378149-1. 
Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: Desembargador Eduardo 
Sarrão. Data do Julgamento: 27/07/2010).

Ementa: AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS - 
LOTEAMENTO IRREGULAR - AUFERIDOS OS VALORES REFERENTES AO 
ADENSAMENTO POPULACIONAL INDEVIDO DECORRENTE DE LOTES: 
DE PROPORÇÕES ÍNFIMAS, BEM COMO VALORES DA REDE DE ÁGUA, 
ESGOTO, PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM, DEVEM TAIS VALORES SER 
CUSTEADOS, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO, PELOS VENCIDOS - AINDA QUE 
PARTE DOS BENEFICIAMENTOS TENHA SIDO IMPLEMENTADA POR OBRA 
DE TERCEIROS (A PAVIMENTAÇÃO PELA MUNICIPALIDADE E A REDE 
DE ÁGUA E ESGOTOS PELA SABESP), OS LOTEADORES CLANDESTÍNOS 
JÁ CONDENADOS NÃO PODEM SER BENEFICIADOS POR ESTA 
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CIRCUNSTÂNCIA. RECURSO AO QUAL SE DA PROVIMENTO (TJSP. Apelação 
com Revisão n° 427.137.5/7-00. Órgão Julgador: Câmara Especial do Meio 
Ambiente. Relatora: Desa. Regina Zaquia Capistrano da Silva. Data do 
Julgamento: 18 de dezembro de 2008).

 Derradeiramente, no que toca à existência de assentamentos urbanos 
informais nas áreas institucionais e/ou verdes originalmente destinadas 
ao Município, mais previdente parece a solução fornecida pela Emenda 
Constitucional n. 21/2007, que deu ao art. 180 da Constituição do Estado de São 
Paulo a seguinte redação:

Artigo 180 - No estabelecimento de diretrizes e normas relativas 
ao desenvolvimento urbano, o Estado e os Municípios assegurarão:  
(...)

VII - as áreas definidas em projetos de loteamento como áreas 
verdes ou institucionais não poderão ter sua destinação, fim e 
objetivos originariamente alterados, exceto quando a alteração 
da destinação tiver como finalidade a regularização de: 
a) loteamentos, cujas áreas verdes ou institucionais estejam 
total ou parcialmente ocupadas por núcleos habitacionais 
de interesse social destinados à população de baixa renda, e 
cuja situação esteja consolidada ou seja de difícil reversão; 
b) equipamentos públicos implantados com uso diverso da destinação, fim e 
objetivos originariamente previstos quando da aprovação do loteamento; 
(...)

§1º - As exceções contempladas nas alíneas “a” e “b” do inciso VII 
deste artigo serão admitidas desde que a situação das áreas objeto de 
regularização esteja consolidada até dezembro de 2004, e mediante 
a realização de compensação, que se dará com a disponibilização 
de outras áreas livres ou que contenham equipamentos públicos já 
implantados nas proximidades das áreas objeto de compensação.  
§2º - A compensação de que trata o parágrafo anterior poderá ser 
dispensada, por ato fundamentado da autoridade municipal competente, 
desde que nas proximidades da área pública cuja destinação será 
alterada existam outras áreas públicas que atendam as necessidades da 
população. 
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Acertado o equacionamento do problema em favor do primado do 
direito fundamental à moradia, inscrito no caput do art. 6º da Carta Magna de 
1988. Impende salientar que os processos de regularização fundiária a que faz 
menção a Constituição paulista não foram relegados ao arbítrio do Governo, 
mas encontram regramento próprio na Lei n. 11.977/2009.

Vale reforçar: são atuações muito distintas as de provisão habitacional 
(implantação de loteamentos) em áreas institucionais, via programas públicos, 
e as de regularização fundiária (regularização de loteamentos) existentes em 
áreas institucionais. A primeira, como argumentou-se, é inadmissível, sob 
todos os ângulos de enfrentamento do tópico. A segunda (que não implica em 
alienação da propriedade pública, mas direito real de uso, como se depreende, 
por exemplo, do regime da Concessão Especial de Uso para Fins de Moradia da 
Medida Provisória n. 2.220/2001) é de interesse social, com caráter reparador 
diante de urbanização já  consolidada.

Ora, é a própria Lei n. 6.766/79 que franqueia tal possibilidade em seu 
art. 40, §5º12. De outra sorte, o art. 4º, §1º13 incumbe a legislação municipal 
de definir os índices urbanísticos do parcelamento e da ocupação do solo para 
cada zona, o que viabilizada a instituição das Zonas Especiais de Interesse Social 
(ZEIS) do art. 4º, V, ‘f’, da Lei n. 10.257/2001 (Estatuto da Cidade), com vistas à 
regularização fundiária de assentamentos precários. Intervenções simplificadas, 
que adaptem os parâmetros urbanísticos de determinadas região da cidade à 
disposição atual da ocupação para fins habitacionais, são recomendáveis para 
minorar a vulnerabilidade social dos moradores, integrando-os à cidade, ainda 
que em condições nem sempre as ideais. Assoma, aqui, o poder-dever de agir 
do Município para regularizar:

12 “Art. 40. A Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal quando for o caso, se desatendida pelo 
loteador a notificação, poderá regularizar loteamento ou desmembramento não autorizado ou 
executado sem observância das determinações do ato administrativo de licença, para evitar lesão 
aos seus padrões de desenvolvimento urbano e na defesa dos direitos dos adquirentes de lotes.(...)
§ 5o A regularização de um parcelamento pela Prefeitura Municipal, ou Distrito Federal, quando 
for o caso, não poderá contrariar o disposto nos arts. 3o e 4o desta Lei, ressalvado o disposto no § 
1o desse último.”

13 “Art. 4º. Os loteamentos deverão atender, pelo menos, aos seguintes requisitos:§ 1o A legislação 
municipal definirá, para cada zona em que se divida o território do Município, os usos permitidos 
e os índices urbanísticos de parcelamento e ocupação do solo, que incluirão, obrigatoriamente, as 
áreas mínimas e máximas de lotes e os coeficientes máximos de aproveitamento.”
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RECURSO ESPECIAL. DIREITO URBANÍSTICO. LOTEAMENTO IRREGULAR. 
MUNICÍPIO. PODER-DEVER DE REGULARIZAÇÃO. (...) 4. A ressalva do § 5º 
do art. 40 da Lei 6.766/99, introduzida pela Lei n. 9.785/99, possibilitou a 
regularização de loteamento pelo Município sem atenção aos parâmetros 
urbanísticos para a zona, originariamente estabelecidos. Consoante a 
doutrina do tema, há que se distinguir as exigências para a implantação 
de loteamento das exigências para sua regularização. Na implantação de 
loteamento nada pode deixar de ser exigido e executado pelo loteador, 
seja ele a Administração Pública ou o particular. Na regularização de 
loteamento já implantado, a lei municipal pode dispensar algumas 
exigências quando a regularização for feita pelo município. A ressalva 
somente veio convalidar esse procedimento, dado que já ratificado 
pelo Poder Público. Assim, com dita ressalva, restou possível a 
regularização de loteamento sem atenção aos parâmetros urbanísticos 
para a zona. Observe-se que o legislador, no caso de regularização 
de loteamento pelo município, podia determinar a observância dos 
padrões urbanísticos e de ocupação do solo, mas não o fez. Se assim foi, 
há de entender-se que não desejou de outro modo mercê de o interesse 
público restar satisfeito com uma regularização mais simples. Dita 
exceção não se aplica ao regularizador particular. Esse, para regularizar 
o loteamento, há de atender a legislação vigente. 5. O Município tem 
o poder-dever de agir para que o loteamento urbano irregular passe 
a atender o regulamento específico para a sua constituição. 6. Se ao 
Município é imposta, ex lege, a obrigação de fazer, procede a pretensão 
deduzida na ação civil pública, cujo escopo é exatamente a imputação 
do facere, às expensas do violador da norma urbanístico-ambiental. 5. 
Recurso especial provido. (STJ, Recurso Especial n. 448216/SP, Rel. Min. 
Luiz Fux, 1ª Turma. Julgado em 14/03/2003)

Enfim, trata-se de caso de excepcionalização da regra geral de 
vedação de destinação diversa às áreas institucionais, por imperativo de juízo 
de razoabilidade que antevê prejuízos ainda maiores para a cidade como um 
todo, na hipótese de desalojamento dessas comunidades hipossuficientes, 
as quais necessariamente deverão ser reassentadas alhures, gerando passivo 
urbanístico e custos sociais de monta. Exceção esta, porém, que confirma a 
regra da institucionalização como modalidade especialíssima de afetação dos 
bens públicos, exigindo rito e critérios igualmente particulares.
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Conclusivamente, somando-se este Centro de Apoio à opinio doctorum 
de que a os processos de regularização fundiária de comunidades de baixa 
renda e assentamentos informais em imóveis públicos são: a) autorizados por 
lei; b) imperativo de salvaguarda do direito à moradia digna; c) manifestação 
da função social da propriedade pública14; recomenda-se à Promotoria de 
Justiça consulente que provoque e monitore o Poder Público para seu devido 
desenvolvimento, atentando para eventual necessidade de compensações 
ambientais e urbanísticas que inibam a precarização dessas áreas, com 
desequilíbrio do processo de urbanização.

 É o entendimento deste CAOP de Habitação e Urbanismo.

Curitiba, 21 de junho de 2013.

ALBERTO VELLOZO MACHADO
Procurador de Justiça

ODONÉ SERRANO JÚNIOR
Promotor de Justiça

WILLIAN BUCHMANN
Promotor de Justiça

THIAGO DE AZEVEDO PINHEIRO HOSHINO
Assessor Jurídico
 
LAURA ESMANHOTO BERTOL
Arquiteta e Urbanista

14 Sobre a temática, conferir: ROCHA, Sílvio Luís Ferreira da. Função Social da Propriedade Pública. 
São Paulo: Malheiros, 200, p. 145 e ss.
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CONSULTA N. 49 / 2013

Ementa: REVOGAÇÃO SPONTE PROPRIA DE DECRETO QUE 
APROVA PROJETO DE LOTEAMENTO. INEXISTÊNCIA DE 
REGULAMENTAÇÃO DOS PARCELAMENTOS DO SOLO EM 
ÂMBITO MUNICIPAL. DÚVIDA SOBRE PERCENTUAL DE ÁREAS 
PÚBLICAS APLICÁVEL IN CASU. ATOS DE URBANIZAÇÃO. 
FUNÇÃO PÚBLICA DELEGÁVEL A PARTICULAR PELA VIA 
AUTORIZATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO 
DO PROPRIETÁRIO DE PARCELAR GLEBA. PRINCÍPIO DA 
VINCULAÇÃO SITUACIONAL. MANUTENÇÃO DO STATUS 
QUO NA AUSÊNCIA DE PLANO URBANÍSTICO ESPECÍFICO. 
PODER-DEVER DO MUNICÍPIO DE PROMOVER O ADEQUADO 
ORDENAMENTO TERRITORIAL. VEDAÇÃO DE APROVAR NOVOS 
LOTEAMENTOS ANTE A OMISSÃO LEGISLATIVA.

 A Promotoria de Justiça da Comarca de ... consulta este Centro de Apoio 
das Promotorias de Justiça de Habitação e Urbanismo do Ministério Público 
do Estado do Paraná para que analise o caso a seguir exposto e responda os 
quesitos por ela apresentados.

1. O CASO

 Trata-se de caso de revogação de Decreto que aprovou o projeto 
de loteamento denominado “...”, no Município de ..., o qual, ao tempo desta 
consulta, não dispõe de legislação sobre parcelamento do solo para fins 
urbanísticos.

 Relata a Promotoria de Justiça com jurisdição na localidade que, até 
o presente momento, tem o Poder Executivo se valido do percentual de 35% 
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para a destinação das áreas de arruamento, institucionais e verdes nos novos 
loteamentos, índice anteriormente previsto pela Lei Nacional n. 6.766/1979.

  Contudo, diante da revogação do parágrafo 1º, do art. 4º, do referido 
diploma, com consequente delegação da regulamentação da matéria ao ente 
municipal, gerou-se impasse ora trazido à apreciação deste setor especializado.

2. QUESTIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA E PONDERAÇÕES 
DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL

 Diante da situação fática, questiona a Promotoria de Justiça: “Neste 
caso em que não há legislação municipal, qual o percentual a ser exigido?”. 
Sobre a temática, apresenta o CAOP Habitação e Urbanismo as seguintes 
ponderações, as quais extrapolam a questão da estatística dos parcelamentos 
do solo, abordando também a ilegitimidade do Município para autorizar tais 
atos de transformação urbana, quando de sua omissão.

2.1. A natureza eminentemente pública da atividade de parcelamento 
urbanístico e o Princípio da Vinculação Situacional

 De plano, vale situar que o parcelamento do solo não constitui direito 
subjetivo do proprietário da gleba, mas autorização que concede o Município a 
um particular para o exercício da função pública de urbanização, que é, a rigor, 
privativa do Poder Público:

Realmente, o consentimento do Poder Público para parcelar solo para 
fins urbanos confere ao particular a faculdade de exercer em nome 
próprio, no interesse próprio e à própria custa e riscos, uma atividade que 
pertence ao Poder Público Municipal – qual seja, a de oferecer condições 
de habitabilidade à população urbana, como já dissemos; e esse é caso 
típico de autorização, não de licença. Tal transformação da propriedade 
não integra as faculdades dominiais, porque não constitui uma função 
privada. (SILVA, José Afonso da. Direito urbanístico brasileiro. São Paulo: 
Malheiros, 2012, p. 434-435)
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 Assim, a avaliação sobre a possibilidade ou não de autorizar, numa 
determinada porção do território, loteamentos ou desmembramentos, depende 
de juízo de oportunidade e conveniência do Município, integrando sua esfera de 
discricionariedade. Todavia, é certo que, por força da determinação do caput do 
art. 37 da Constituição Federal, não pode a Administração agir nem contra legem, 
nem praeter legem, isto é, está atrelada in totum à estrita legalidade, o que vincula 
o órgão municipal competente ao corpo normativo de regência sobre a matéria.

 Trata-se da Lei n. 6.766/1979, em nível nacional; da Constituição do 
Estado do Paraná e das Leis Municipais de Parcelamento do Solo, as quais, 
devendo harmonizar-se em suas previsões, compõem o universo jurídico 
imprescindível a que se deverão reportar os particulares e os agentes públicos 
na aprovação e execução dos loteamentos.

 Por conseguinte, não poderá o Município autorizar quaisquer novos 
parcelamentos na ausência da estrutura administrativa e legal mínima exigida. 
A inexistência de lei municipal específica sobre parcelamento do solo implica 
na inviabilidade de aprovação de loteamentos, uma vez que restam indefinidas 
as diretrizes essenciais e os critérios básicos a eles aplicáveis, tais como o 
percentual de áreas institucionais. Tais índices urbanísticos não se podem 
desgarrar da norma strictu sensu e, no seu vácuo, não estão sujeitos à avaliação 
discricionária do Poder Executivo, visto que tal feriria tanto a isonomia – do 
ponto de vista dos particulares concorrentes no mercado do solo urbano, dando 
azo ao favorecimento ilícito de parte deles – quanto à ordem urbanística – 
vez que cabe à edilidade, por meio de seus representantes políticos do Poder 
Legislativo, decidir sobre como melhor regular o assunto, em nível local.

 Ademais, essa interpretação se coaduna com a melhor doutrina pátria 
e estrangeira, calcada no princípio da vinculação situacional da propriedade, 
o qual determina que, em não havendo Plano Diretor ou regra própria que 
discipline a questão no âmbito municipal, deve-se manter o status quo relativo 
à natureza presente do imóvel:

Se o conteúdo da propriedade urbana é definido pelos planos urbanísticos, 
como se caracteriza este conteúdo nas cidades que não dispõem de planos 
em vigor? O princípio da vinculação situacional é utilizado pela doutrina 
alemã para determinar o regime jurídico das áreas que não estejam 
sujeitas a nenhum plano de ordenamento territorial ou limitação setorial. 
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Admite-se que seu regime normal é o que corresponde à manutenção da 
situação existente.

Fica vedada a urbanização de áreas rurais, por não haver a delimitação de 
zonas de expansão urbana. Os terrenos não edificados, mas dotados de 
infraestrutura, podem receber edificações semelhantes às existentes em 
seu entorno.

(…)

O regime do parcelamento do solo estatuído pela Lei 6.766/1979 
também consagra o princípio da vinculação situacional, na medida em 
que condiciona a atividade de urbanização a uma prévia programação 
urbanística do plano diretor, que inclua o terreno em uma zona urbana, 
de expansão urbana ou de urbanização específica (art.3º).

Ainda que a gleba se situe em zona urbana ou de expansão urbana, 
nem por isto dispõe seu proprietário do direito de parcelá-la. Antes que 
possa apresentar projeto de loteamento, deverá aguardar da prefeitura 
o estabelecimento das diretrizes específicas para aquele parcelamento.

(…)

Fica claro, portanto, que o proprietário não tem o direito de parcelar 
sua gleba. Esse direito é conferido pelo plano diretor e pelas diretrizes 
específicas. (...) Não pode haver, portanto, parcelamento em cidades 
desprovidas de plano diretor. (PINTO, Victor Carvalho. Direito Urbanístico 
– Plano Diretor e Direito de Propriedade. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2005, p. 281-286)

2.2. O poder-dever do Município de promover adequada ordenação do 
território

 Na esteira do lúcido posicionamento, é de lastimar-se que o Município 
de ... ainda não disponha de Plano Diretor aprovado, tampouco de Lei Municipal 
de Parcelamento do Solo. Isso, a despeito da competência explícita para tanto, 
consubstanciada no art. 30. VIII da Constituição Federal (“promover, no que 
couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle 
do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano”), e no art. 17, VIII, 
da Carta Estadual de 1989. Esta última, a propósito, avançou em relação à 
normativa nacional, dispondo ainda que:
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Art. 152. O plano diretor, instrumento básico da política de 
desenvolvimento econômico e social e de expansão urbana, aprovado 
pela Câmara Municipal, é obrigatório para as cidades com mais de 
vinte mil habitantes, expressando as exigências de ordenação da 
cidade e explicitando os critérios para que se cumpra a função social da 
propriedade urbana.

(…)

§ 1º. O plano diretor disporá sobre:

(…)

III – critérios de parcelamento, uso e ocupação do solo e zoneamento, 
prevendo áreas destinadas a moradias populares, com garantias de 
acesso aos locais de trabalho, serviço e lazer;

 Nesse diapasão, a Lei Estadual n. 15.229/2006 expressamente 
considerou a Lei de Parcelamento do Solo um dos elementos integrantes da 
legislação urbanística básica, espécie de Plano Diretor em sentido material:

Art. 3°. Na elaboração, implementação e controle dos Planos Diretores 
Municipais os Municípios deverão observar as disposições do Estatuto da 
Cidade e deverão ser constituídos ao menos de:

(…)

III – legislação básica constituída de leis do Plano Diretor Municipal, 
Perímetro Urbano, Parcelamento do Solo para fins Urbanos, Uso e 
Ocupação do Solo Urbano e Rural, Sistema Viário, Código de Obras, 
Código de Posturas e instrumentos instituídos pelo Estatuto da Cidade 
que sejam úteis ao Município;

 A despeito do texto da norma, a indagação sobre a obrigatoriedade 
ou não do Plano Diretor, em sua feição peculiar, para o planejamento dos 
Municípios em relação ao desenvolvimento urbano, encontra-se ainda pendente 
de julgamento pelo Pretório Excelso (Recurso Extraordinário n. 607940 oriundo 
do Distrito Federal).
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 Entrementes, a Lei n. 6.766/79 franqueia a possibilidade de que, 
em substituição ao Plano Diretor, o zoneamento relativo às áreas urbanas 
ou urbanizáveis, em outros termos, passíveis de parcelamento e posterior 
edificação, seja estabelecido por meio de lei municipal específica, a exemplo da 
Lei de Perímetro Urbano. Sem este instrumento impreterível de ordenamento 
territorial, é vedada a expansão da malha urbana:

Art. 3o Somente será admitido o parcelamento do solo para fins urbanos 
em zonas urbanas, de expansão urbana ou de urbanização específica, 
assim definidas pelo plano diretor ou aprovadas por lei municipal.

 Mutatis mutandis, não resta dúvida de que o adequado planejamento, 
regulação e gestão do uso, ocupação e parcelamento do solo urbano não é 
tão somente uma prerrogativa, mas verdadeiro poder-dever do Município, em 
atendimento às suas atribuições de envergadura constitucional. Nesses termos 
decidiu o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO URBANÍSTICO. LOTEAMENTO IRREGULAR. 
MUNICÍPIO. PODER-DEVER DE REGULARIZAÇÃO. 1. O art. 40 da 
lei 6.766/79 deve ser aplicado e interpretado à luz da Constituição 
Federal e da Carta Estadual. 2. A Municipalidade tem o dever e não 
a faculdade de regularizar o uso, no parcelamento e na ocupação 
do solo, para assegurar o respeito aos padrões urbanísticos e o 
bem-estar da população. 3. As administrações municipais possuem 
mecanismos de autotutela, podendo obstar a implantação imoderada 
de loteamentos clandestinos e irregulares, sem necessitarem recorrer 
a ordens judiciais para coibir os abusos decorrentes da especulação 
imobiliária por todo o País, encerrando uma verdadeira contraditio in 
terminis a Municipalidade opor-se a regularizar situações de fato já 
consolidadas. 4. (…). 5. O Município tem o poder-dever de agir para 
que o loteamento urbano irregular passe a atender o regulamento 
específico para a sua constituição. 6. Se ao Município é imposta, ex 
lege, a obrigação de fazer, procede a pretensão deduzida na ação civil 
pública, cujo escopo é exatamente a imputação do facere, às expensas 
do violador da norma urbanístico-ambiental. 5. Recurso especial 
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provido. (STJ. REsp 448216/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, 1ª Turma do 
STJ. DJ 17/11/2003, p. 204).

 Destarte, apenas poderá o Município de ... exercer seu poder de 
aprovar projetos de loteamento (em realidade, de autorizar a delegação da 
função pública de urbanizar), mediante o estrito cumprimento de seu dever 
correlato de adequado ordenamento e regulação do solo urbano, o que 
envolve, necessariamente, a atividade de legislar sobre a matéria, preenchendo 
o atual vazio normativo. Entrementes, devem-se considerar suspensos todas as 
solicitações desse teor em trâmite perante o Poder Público, bem como todos 
os procedimentos de registro de parcelamentos já aprovados, porém ainda 
não inscritos no cartório imobiliário. Isso porque a jurisprudência pacificou 
o entendimento segundo o qual a aprovação, pelo chefe do Executivo, do 
parcelamento não materializa ato jurídico perfeito, podendo, antes do registro, 
ser revisto oportuno tempore:

APELAÇÃO CÍVEL. SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA PELO OFICIAL. LOTEAMENTO. 
REGISTRO DE PARCELAMENTO. APROVAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO. ATO 
JURÍDICO PERFEITO. DIREITO ADQUIRIDO. I – O ato de aprovação, pelo 
chefe do Poder Executivo Municipal, de pedido de parcelamento de solo 
urbano para fins de loteamento, não materializa ato jurídico perfeito, 
pois o ato administrativo ‘aprovação’ tem natureza discricionária e 
precária, podendo ser revisto pela administração a qualquer tempo, 
quando não materializado o ato que se pretendia efetuar. II – Ainda que 
a legislação vigente à época não prescrevesse prazo para o competente 
registro (Decreto Lei nº 58/37), a partir da edição da disposição normativa 
que previu tal formalidade, esta passou a ser exigível dentro do prazo 
ali estabelecido. Extrapolado tal lapso temporal, não têm os interessados 
o direito inconteste de inscrever o referido empreendimento no registro 
público a qualquer tempo, pois tal providência poderia, em última 
análise, inclusive, vir a macular princípios basilares da Administração, 
além do ordenamento legal vigente com relação ao parcelamento urbano 
e leis ambientais ligados a interesses coletivos da mais variada espécie. 
APELO CONHECIDO E IMPROVIDO (TJGO. Apelação Cível nº 110067-
3/188 (200701329348), Rel. Desembargador Carlos Escher. Julgamento: 
02/08/2007).
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3. CONCLUSÕES E SUGESTÕES DE PROVIDÊNCIAS A SEREM TOMADAS 
PELO MINISTÉRIO PÚBLICO

 Em face das considerações expostas, sugere-se ao agente ministerial:

 a) que emita recomendação administrativa ao Município para sustar 
todos os procedimentos de aprovação de parcelamentos, em especial na 
modalidade loteamento, devido à ausência de critérios e índices urbanísticos 
balizadores, bem como ao Registro de Imóveis com jurisdição local, evitando 
que se inscrevam quaisquer novos projetos, inclusive os já aprovados pelo Poder 
Executivo, até que seja aprovada legislação regulamentadora da matéria pela 
Câmara Municipal. Em caso de inobservância à recomendação, que se proceda 
ao ajuizamento das medidas cabíveis, visando obter a concreção da obrigação de 
não fazer dos entes públicos, bem como o reconhecimento da responsabilidade 
civil do Município perante a coletividade lesada;

 b) que faça gestão junto aos Poderes Executivo e Legislativo municipais 
para que encaminhem e votem projeto de Lei de Parcelamento do Solo, em 
regime de urgência, assegurada a qualidade de seu conteúdo, além das outras 
peças integrantes do Plano Diretor, conditio sine qua non para acessar recursos 
do Fundo Estadual de Desenvolvimento Urbano, nos termos da Lei Estadual n. 
15.229/2006.

 É o entendimento deste CAOP de Habitação e Urbanismo.
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Curitiba, 08 de julho de 2013.

ALBERTO VELLOZO MACHADO
Procurador de Justiça

ODONÉ SERRANO JÚNIOR
Promotor de Justiça

WILLIAN BUCHMANN
Promotor de Justiça

THIAGO DE AZEVEDO PINHEIRO HOSHINO
Assessor Jurídico
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CONSULTA N. 105/2013

EMENTA: PARCELAMENTO DO SOLO PARA FINS URBANOS. 
DESRESPEITO AOS PARÂMETROS URBANÍSTICOS. ÁREA 
DOS LOTES INFERIOR AO PERMITIDO PELA LEGISLAÇÃO 
LOCAL. DESVIRTUAMENTO DO PRINCÍPIO DA IGUALDADE. 
LOTEAMENTO DE FATO APROVADO COMO SIMPLES 
DESMEMBRAMENTO. BURLA À LEI 6.766/79. DISPENSA ILÍCITA 
DE DOAÇÃO DE ÁREAS INSTITUCIONAIS E REALIZAÇÃO DE 
MELHORAMENTOS. CADUCIDADE DO ATO DE APROVAÇÃO. 
PROJETO DE PARCELAMENTO NÃO APROVEITÁVEL APÓS O 
PRAZO MÁXIMO DE VIGÊNCIA DAS DIRETRIZES EXPEDIDAS 
PELO PODER PÚBLICO. NULIDADE E ABUSO DE DIREITO. 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONFLITO DE INTERESSES. 
SERVIDOR DO QUADRO MUNICIPAL QUE PATROCINA 
INTERESSES PRIVADOS POR MEIO DE ASSESSORIA TÉCNICA. 
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. JUSTA DISTRIBUIÇÃO E ÔNUS E 
BENEFÍCIOS DA URBANIZAÇÃO. REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA 
A SER CUSTEADA PELOS PARCELADORES FALTOSOS.

I. Relatório do caso

A Promotoria de Justiça da Comarca de ... ajuizou Ação Civil Pública 
pela prática de ato de improbidade administrativa, em 11/09/13, em face do 
Sr. ..., engenheiro agrimensor da Prefeitura Municipal, e do Sr. ..., ex-Prefeito do 
Município de …., devido a irregularidades na aprovação de parcelamentos do 
solo urbano, em especial no projeto de desmembramento que deu origem ao 
“... e no projeto de loteamento do “...”.

Inicialmente, instaurou o agente ministerial Inquérito Civil com base 
em informações de que o Sr. ..., em exercício no cargo efetivo de engenheiro 
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agrimensor da Prefeitura Municipal de ..., estaria avaliando e aprovando projetos 
de loteamento e desmembramento de sua própria autoria, para a elaboração 
dos quais fora contratado por empresas privadas. A representação inicial 
foi confirmada a partir da análise de cópias dos processos de licenciamento 
urbanístico.

Consta, ainda, dos autos, que os projetos efetuados e aprovados pelo 
Sr. ... não estavam de acordo com a legislação vigente. No projeto de loteamento 
elaborado para … Ltda. com vistas à implantação do “...”, autorizou-se a subdivisão 
de lotes cujas metragens variavam de 432 m² a 600 m².

 No entanto, de acordo com o Plano Diretor do Município de ... 
(Lei Complementar Municipal nº….., também conhecido como Código de 
Urbanismo), o lote encontra-se situado em “Zona de Ocupação de Baixa 
Densidade”, caracterizada por ser desprovida de infraestrutura e equipamentos 
públicos, destinada predominantemente à exploração agrícola e contenção de 
adensamento. Para cumprir esses objetivos, o Anexo VII da Lei Complementar 
nº …. estabelece que a área mínima de lotes dentro da ZOBD é de 20.000 m² 
(vinte mil metros quadrados).

A despeito disso, afirmou o Sr. ... em interrogatório discordar da 
discrepância de parâmetros para imóveis separados por uma via pública e 
que tal não passaria de um “erro gráfico” nos mapas do Plano Diretor. Neste 
sentido, teria procedido sponte propria à equiparação entre as duas situações 
jurídicas, alegadamente fundada em “igualdade de condições”. Outro problema 
detectado em pareceres da própria Prefeitura Municipal de ... foi a realização de 
desmembramentos seqüenciais, ao invés de um único loteamento, com indícios 
de burla à Lei Federal n. 6.766/1979 e à Lei Complementar Municipal n. 01/2008, 
evitando assim a necessidade de doação de áreas institucionais e verdes para o 
Município dentre outros custos (projeto este aprovado pelo próprio Sr. …).

Ademais, identificou-se que o Sr. ... teria participado da elaboração do 
projeto de loteamento “...”, por contrato com ... Ltda., resultando em lotes de 
330 m² (trezentos e trinta metros quadrados), o que violaria o Plano Diretor do 
Município de ..., o qual designa área mínima de 420 m² (quatrocentos e vinte 
metros quadrados) para o zoneamento no local.

 O universo de ilegalidades acima colacionadas teriam sido praticadas 
pelo Sr. … com o conhecimento e anuência do Sr. …., então Prefeito Municipal. 
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Esse fato resta demonstrado por meio do Decreto 209/2011, no qual o gestor 
nomeia o servidor para conduzir a aprovação de projetos de edificações e 
infraestrutura em geral.

 Em 11 de novembro de 2013, o Promotor de Justiça presidente oficiou 
este Centro de Apoio Operacional de Habitação e Urbanismo remetendo a 
documentação que instruiu a ação judicial acompanhada dos questionamentos 
que seguem.

II. Quesitos apresentados pela Promotoria de Justiça e respostas do 
Centro de Apoio de Habitação e Urbanismo

1) O projeto de desmembramento que deu origem ao “...”, mencionado na 
petição inicial, violou o Plano Diretor do Município de ...? Caso afirmativo, 
quais as irregularidades que podem ser apontadas?

A incompatibilidade entre as diretrizes jus-urbanísticas contidas na Lei 
Complementar nº ... (Código Urbanístico Municipal ou Plano Diretor Municipal) e 
o empreendimento denominado “….” é cristalina. Da análise da documentação, 
infere-se como principal irregularidade do projeto o seu descompasso com os 
parâmetros de parcelamento aplicáveis à região, decorrentes do zoneamento 
vigente.

 Conforme já expresso em dois pareceres técnicos integrantes da 
Ação Civil Pública em tela, a localização do imóvel objeto de fracionamento 
na denominada Zona de Ocupação de Baixa Densidade (arts. 63 e 64 da Lei 
Complementar nº ….) implica o dever de observância dos índices respectivos, 
entre os quais destaca-se a área mínima de lotes de 20.000 m² (vinte mil metros 
quadrados) estampada no Anexo VII do diploma suprareferenciado.

 Sendo o conteúdo da função social da propriedade urbana, na dicção 
do art. 182, §2º, da Carta Magna, preenchido concretamente pelas finalidades 
sedimentadas no planejamento urbano (Plano Diretor e demais peças 
legislativas que o desdobram), são de ordem pública e cogentes tais comandos, 
desarvorando como ilícitas quaisquer iniciativas de exercício das faculdades 
dominiais que com eles possam vir a colidir.
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2) Se de um lado de uma avenida, de acordo com o Plano Diretor Municipal, 
admite-se a implantação de loteamento com lotes, por exemplo, de 400 m² de 
área, e, do outro lado da mesma avenida, ainda de acordo com o mesmo Plano 
Diretor, os lotes devem ter 20.000 m², por estarem localizados em Zona diversa, 
é possível, “por igualdade de condições”, perante a Promotoria de Justiça, 
parcelar ambos os lados em lotes de 400 m² de área? Há previsão legal para isso 
e/ou o profissional da área de engenharia tem liberdade para assim deliberar?

Na seara do direito urbanístico, o princípio da igualdade ou da isonomia 
adquire feições particulares, por força da missão constitucional que detém a 
Municipalidade para promover o adequado ordenamento territorial (art. 30, VIII, 
CF/88). É dizer, na medida em que o território municipal apresenta disparidades 
regionais, dos pontos de vista físico-geológico, ambiental, infraestrutural e 
socioeconômico, descabido seria que se o submetesse todo, homogeneamente, 
a um mesmo regime jurídico.

Nesse sentido, o princípio da isonomia, aplicado ao cenário do 
planejamento, tem o condão de obstaculizar a criação de normas ou de atos 
administrativos que firam a igualdade de condições entre os munícipes dentro 
de uma mesma localidade, denominada “zona”, conduzindo o desenvolvimento 
da cidade pela atribuição de conteúdo diverso às várias parcelas do espaço 
urbano. O espectro da igualdade aqui esboçado manifesta-se não como 
nivelamento peremptório de todos os cidadãos, mas como horizonte finalístico 
da política urbana, a universalização do direito à cidade socialmente justa e 
ambientalmente sustentável:

(…) em primeiro lugar, o princípio da igualdade é operacionalizado no 
planejamento urbano de forma peculiar quando este tem por objetivo a 
redução de desigualdades socioespaciais. Em segundo lugar, a aplicação 
do princípio da igualdade depende de uma avaliação não linear da 
realidade. Em terceiro lugar, a dicotomia existente entre igualdade formal 
e igualdade material não consegue abarcar todo o rol de estruturas 
efetivamente usadas de forma igualitária.15

15 GUEDES, Vinícius Mancini. Planejamento urbano e princípio da igualdade. Tese de Doutorado. 
São Paulo: Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2012, p. 9. Parcialmente disponível 
em:  http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2133/tde-11032013-075341/en.php
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Do entendimento decorre que a igualdade não resta vulnerada pela 
delimitação de zonas urbanas com regras de parcelamento, uso e ocupação do 
solo específicas, desde que tal normatização atente para o princípio jurídico 
da coesão dinâmica16, isto é, rechace manobras pontuais ou fragmentárias 
que visem a beneficiar ilegitimamente determinados particulares. Tanto a 
organicidade do sistema urbanístico local quanto o devido processo legal a 
ser adotado para sua instituição, alteração ou revisão são garantias de que o 
tratamento diferenciado dado aos proprietários fundiários esteja lastreado 
em critérios técnicos, objetivos, não podendo ser contraditório, infundado ou 
arbitrário17. Assim defende a abalizada lição de Fernando Alves Correia:

De acordo com as opiniões acima referidas, a relevância jurídica do 
princípio da igualdade no campo específico do plano urbanístico restringe-
se à proibição do arbítrio. Diz-se então que as medidas do plano não 
violam a obrigação da igualdade de tratamento se forem conseqüentes, 
sob ponto de vista dos fins do plano. As medidas deste são conseqüentes 
e lógicas se foram fundamentadas objectivamente e estiverem em 
estreita conexão com os seus fins. Se se verificarem estes pressupostos, 
o plano respeitará o princípio da igualdade jurídica. Necessário se torna 
ainda para que o princípio da igualdade não seja violado que, na divisão 
do território em zonas, a delimitação não seja fixada de modo arbitrário 
em nenhum ponto. Segundo a jurisprudência suíça, só se verifica uma 
violação da igualdade jurídica pelo plano urbanístico se a inclusão de um 
terreno numa determinada zona, em comparação com outros terrenos 
incluídos em zonas diferentes se apresentar pura e simplesmente como 
insustentável.18

16 “A coesão dinâmica exige que o urbanismo seja coeso, tenha sentido totalmente lógico no 
contexto em que estiver inserto, devendo tal logicidade ser mantida mesmo com as alterações 
e transformações que a implantação do planejamento traz como conseqüência.” (SANT’ANNA, 
Mariana Senna. Planejamento urbano e qualidade de vida – Da Constituição Federal ao Plano 
Diretor. In: DALLARI, Adilson Abreu e DI SARNO, Daniela Campos Libório (Coords.). Direito 
urbanístico e ambiental. Belo Horizonte: Fórum, 2007, p. 146.

17 CORREIA, Fernando Alves. O Plano Urbanístico e o Princípio da Igualdade. Coimbra: Livraria 
Almedina, 2001. p. 457.

18 CORREIA, Fernando Alves. Op Cit. p. 452.
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Destarte, considerando que o Plano Diretor do Município de ... e suas 
leis adjacentes buscam otimizar a qualidade de vida e o bem-estar coletivos e que 
são fruto do devido processo legislativo respaldado pela participação popular, 
é antes a distorção dos parâmetros e índices legais arriscada casuisticamente 
pela interpretação não autorizada dos funcionários do Poder Executivo que 
viola os princípios da igualdade e da segurança jurídica, desvirtuando a ordem 
urbanística e afrontando o império da lei. No caso dos autos, portanto, assoma 
espúria qualquer tentativa de nivelar a fortiori e contra legem duas situações 
fática e juridicamente apartadas, quais sejam, a dos imóveis situados em Zona 
de Ocupação de Baixa Densidade (ZOBD) e em Zona Especial de Interesse Social 
para Regularização e Produção de Moveis (ZEIS).

3) A realização de desmembramentos sucessivos, um ao lado do outro, com 
abertura de ruas entre eles, ao invés, de se implantar um loteamento de uma 
só vez, viola a Lei Federal n. 6.766/1979, na medida que tem a finalidade de 
criar situação para afastar a aplicação do regime jurídico do loteamento? 
Essa hipótese constitui ato ilícito, especialmente, na modalidade de abuso de 
direito (art. 187 do Código Civil)?

A promoção de desdobros e/ou desmembramentos sucessivos 
dentro de uma mesma gleba é expediente disseminado no país para burlar as 
obrigações preconizadas pela Lei n. 6.766/1979 aos parceladores na modalidade 
loteamento. Nem por outro motivo foi que o próprio Código de Normas da 
Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Paraná albergou alerta expresso 
sobre o tema:

16.2.29 – Nos desmembramentos, o registrador, sempre com o propósito 
de obstar expedientes ou artifícios que visem a afastar a aplicação da Lei 
nº 6.766, de 19.12.1979, cuidará de examinar, com seu prudente critério e 
baseado em elementos de ordem objetiva, especialmente na quantidade 
de lotes parcelados, se se trata ou não de hipótese de incidência do 
registro especial. Na dúvida, submeterá o caso à apreciação do juiz da 
vara de registros públicos.
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Admitindo-se que o objetivo de qualquer parcelamento do solo urbano 
é a produção de lotes, entendidos como unidades edificáveis, insofismável 
sua definição como “porção de terreno com frente para logradouro público 
em condições de receber edificação residencial, comercial, institucional ou 
industrial”19. Nesses termos, cabe ao empreendedor dotar os terrenos de toda 
a infraestrutura necessária para comportar futura construção, de acordo com 
o seu uso funcional, sempre compatível com o zoneamento próprio da região. 
Ademais, o ordenamento nacional admite tão somente lotes com testada 
para via pública, elemento de diferenciação entre os desmembramentos (que 
aproveitam o sistema viário pré-existente) e loteamentos (que necessitam 
de abertura de vias públicas integradas ao sistema viário). Com vistas a 
compatibilizar ambas as demandas é que se têm aperfeiçoado os lineamentos 
jurídicos destes institutos, em novel roupagem:

Examinando-se os conceitos apresentados com a nova roupagem 
constitucional e urbanística vigente, muito embora a figura jurídica do 
desmembramento seja admitida como aquela hipótese de subdivisão 
de lotes para edificação sem a necessidade de abertura de novas vias de 
circulação, logradouros públicos ou alterações no sistema viário existente, 
nos termos do § 2º do art. 2º da Lei n. 6.766/79, a contrario senso, a leitura 
que se faz à caracterização do instituto remete à pré-existência, no local 
do empreendimento, de todos os equipamentos urbanísticos de interesse 
público necessários à sua correta urbanização exigidos à aprovação de um 
loteamento, tanto aqueles voltados a fins institucionais, de equipamentos 
públicos, sistema viário, plano de arruamento, quanto a existência 
de áreas verdes, a serem aproveitados pelo empreendimento que se 
pretenda aprovar. (…) Raciocínio oposto seria conceder aos postulantes 
do desmembramento uma situação de privilégio em relação ao loteador, 
possibilitando um aproveitamento maior da gleba inobstante a eventual 
ausência prévia das áreas institucionais e áreas verdes correspondentes a 
área a ser desmembrada .20

19 SILVA, José Afonso da. Direito urbanístico brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 334.

20 SOUTO, Luís Eduardo Couto de Oliveira. Guia do Parcelamento do Solo Urbano: perguntas e 
respostas: consultas e modelos. Florianópolis: Ministério Público do Estado de Santa Catarina, 
2010, p. 99-101.
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 Nesse passo, a dispensa de melhoramentos e de cessão das áreas 
institucionais e verdes em desmembramentos fictícios (loteamentos, na 
realidade) afeta diretamente o direito à moradia digna dos adquirentes dos lotes, 
além de gerar relevante passivo para o Erário Público, vez que a regularização e 
urbanização dos assentamentos humanos restará, por determinação do art. 50 
da Lei n. 6.766/79, em última instância, nas mãos do Município. É corolário do 
princípio da justa distribuição dos ônus e benefícios do processo de urbanização, 
insculpido no art. 2º, IX, do Estatuto da Cidade (Lei n. 10.257/2001) que 
a valorização imobiliária auferida pelo particular devido ao parcelamento 
corresponda aos investimentos levados a efeito na qualificação do solo. Já 
quando da atualização da Lei n. 6.766/1979 pela Lei n. 9.785/1999 assim explana 
a questão Victor Carvalho Pinto, em minuta de projeto de lei elaborada para a 
Secretaria de Política Urbana da União:

Os ônus suportados pelo parcelador devem ser equivalentes à valorização 
imobiliária que resultará da divisão da gleba em lotes. De outra forma, 
haverá um enriquecimento ilícito do particular às custas do investimento 
público. Além disso, é preciso que os lotes produzidos estejam em 
condições de suportar edificações habitáveis. Qualquer carência neste 
aspecto acarretará para o Poder Público uma pressão imediata pela 
complementação da infraestrutura, que valorizará as propriedades 
beneficiadas e onerará o orçamento público.21

 In casu, o desvirtuamento se agrava diante da precariedade urbanística 
já presente nas localidades demarcadas como Zona de Ocupação de Baixa 
Densidade e Zona Especial de Interesse Social para Regularização e Produção de 
Moradia. Da própria Lei Complementar nº ….. se extrai tal diagnóstico:

Art. 63. A Zona de Ocupação de Baixa Densidade apresenta as

seguintes características:

I – áreas desprovidas de infra–estrutura e equipamentos públicos;

21 PINTO, Victor Carvalho. O parcelamento do solo urbano e a Lei 9.785/99. In: JÚNIOR, Nelson 
Saule (Coord.). Direito à Cidade: trilhas legais para o direito às cidades sustentáveis. São Paulo: Max 
Limonad: Instituto Pólis, 1999, p. 255.
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II – uso predominantemente agrícola;

III – baixíssima densidade populacional.

Art. 64. A Zona de Ocupação de Baixa Densidade tem como objetivo 
orientar as políticas públicas no sentido de impedir o aumento da densidade 
populacional em áreas sem infra–estrutura e equipamentos públicos.

Art. 81. A Zona Especial de Interesse Social para Regularização e Produção 
de Moradia apresenta as seguintes características:

I – áreas ocupadas de forma irregular;

II – predominância de baixa renda;

III – deficiência parcial de infra–estrutura;

IV – deficiência parcial de equipamentos e serviços públicos;

V – segregação espacial.

 O deficit de infraestrutura é evidente nessas cercanias, tornando tanto 
mais aberrante o adensamento populacional sem a adequada e prévia urbanização. 
No Estado de São Paulo, onde a problemática é recorrente, a interpretação da 
Corte de Justiça se acha consolidada em desfavor desta espécie de fraude:

EMENTA: Registro de Imóveis – Registro especial do art. 18 da Lei n. 
6.766/1979 – Dispensa – Falta de legitimidade da interessada para o pleito 
formulado, devido ao fato de não ser titular do domínio da área – Hipótese, 
ademais, de parcelamentos continuados na área originária que implicam 
expressiva modificação urbanística, ausente, ainda, aprovação por parte 
da Prefeitura Municipal – Características, por fim, do fracionamento do 
solo pretendido que autorizam conclusão no sentido da configuração de 
autêntico loteamento, devido à previsão de abertura de nova via pública 
para que se tenha acesso à gleba parcelada – Registro especial que se 
mostra imprescindível – Recurso não provido. (TJSP. Corregedoria-Geral 
de Justiça. Processo nº 2009/00040865. Corregedor-Geral de Justiça Reis 
Kuntz. Data de aprovação do parecer: 01/10/09).

EMENTA: Registro de Imóveis. Fracionamento do solo urbano. Desdobros 
anteriores. Caracterização de desmembramento sucessivo. Necessidade 
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de cumprimento das exigências previstas no art. 18 da Lei n. 6.766/79. 
Recurso não provido.

(…) A despeito de se tratar de fracionamento em reduzido número de 
lotes, deve-se ater à intenção do interessado, que jamais pode ser de 
parcelar o solo sem o atendimento das regras estabelecidas em lei, o 
que se revela no caso dos autos. O imóvel maior já foi desmembrado 
em seis partes, e uma delas, em outras oito, sendo uma destas a que se 
pretende novamente dividir. Imperioso, em tais circunstâncias, concluir 
que o perseguido ingresso do fracionamento sucessivo das glebas na 
tábua registral como simples desdobro, mediante averbação antecedida 
de aprovação da Municipalidade, constitui expediente para contornar 
as exigências da Lei nº 6.766/79, o que é inadmissível. (TJSP. Conselho 
Superior da Magistratura. Apelação Cível n. 384-6/3. Relator: JOSÉ MÁRIO 
ANTONIO CARDINALE, Corregedor Geral da Justiça. Data do julgamento: 
08 de setembro de 2005).

EMENTA: Desmembramento sucessivo. Meio Ambiente. Consumidor. O 
desmembramento sucessivo de lotes é vedado quando evidente a intenção 
de burla à Lei 6766/79. O número de lote resultante da segregação, 
embora critério objetivo importante, não é o único a inviabilizar o acesso 
do desmembramento.

(…) Ainda que não se considere o número de (5) cinco lotes tão 
expressivo, ou excessivo, reconhecendo-se que, exceptivamente, já se 
autorizou dispensa do cumprimento do art. 18 da Lei Federal 6.766/79, 
para desmembramento com até maior número de lotes, o fato é 
que – e isso deve ficar assentado – o número de unidades, ainda que 
um importante critério objetivo, não é o único. Na verdade, quando 
se considera a averbação pretendida, cumpre se tenha presente a real 
intenção do interessado nela, para que se veja se não seria, no fundo, a de 
parcelar o solo, e destinar os lotes à edificação, sem respeito ao disposto 
na legislação pertinente. E nos autos consta que esta é efetivamente 
a intenção da recorrente. O exame da pretensão recursal revela que o 
imóvel objeto da referida matrícula 66.168, onde o desmembramento 
foi projetado, é oriundo de anterior desmembramento do imóvel da 
matrícula 50.195, que foi dividido em duas partes. Este, por sua vez, 
procede do desmembramento do imóvel da matrícula 30.885, que, então, 
tinha sido parcelado em outros cinco lotes (fls. 23/25). Está claro, pois, 
que se trata de parcelamento sucessivo, sempre coibido em reiteradas 
decisões desta Corregedoria Geral da Justiça (No Processo CG. 115/90, da 
Comarca de Itápolis, vedou-se o desmembramento quando apurou-se que 
anteriormente outro já se fizera). (…) (TJSP. Corregedor-Geral de Justiça. 
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Processo n. 002626/96. Parecer: Marcelo Martins Berthe. Aprovado por: 
Márcio Martins Bonilha, Corregedor-Geral de Justiça. Data de aprovação 
do parecer: 15 de janeiro de 1997 DOJSP 17.01.1997).

 Não resta dúvida, em suma, de que a as irregularidades decalcadas 
viciam a aprovação dos projetos de desmembramento implantados nestes 
moldes. Todavia, visto que de atos administrativos eivados de ilegalidade não se 
originam direitos para os particulares (Súmula 473/STF) e que a possibilidade de 
parcelar o solo é antes função pública delegada mediante autorização do que 
faculdade inerente ao direito de propriedade, não se há que falar propriamente 
em abuso de direito, na feição do art. 187 do Código Civil pátrio, vez que não se 
verifica direito algum que pudesse ser exercido. Ao menos na vertente de direito 
público da quaestio iuris, cuida-se antes de nulidade absoluta dos alvarás/
licenças expedidos, embora não se possa refutar a aplicação da cláusula geral do 
abuso de direito para caracterizar a responsabilidade civil, independentemente 
de culpa, do proprietário parcelador em face de eventuais adquirentes lesados, 
levando mesmo ao desfazimento dos negócios entabulados.

4) Em relação ao caso do “...”, citado na petição inicial, a divisão do loteamento 
em lotes de 330 m², aproveitando-se de projeto antigo, elaborado na década 
de 1980, com base em outra legislação municipal, viola o Plano Diretor do 
Município de ... (Lei Complementar nº ….) que prevê, atualmente, lotes de no 
mínimo 420 m²?

 Neste âmbito, impende enfrentar duas realidades distintas, a depender 
da existência ou não de registro imobiliário do antigo projeto aprovado. Na 
hipótese de ausência da referida inscrição, não subsiste qualquer controvérsia. 
Precedentes de diversos Tribunais bordaram a matéria, vedando a postergação 
ad aeternum da implantação dos loteamentos mesmo antes da Lei n. 6.766/1979, 
que trouxe prazo expresso para sua execução:

EMENTA: AELAÇÃO CÍVEL. SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA PELO OFICIAL. 
LOTEAMENTO. REGISTRO DE PARCELAMENTO. APROVAÇÃO PELA 
ADMINISTRAÇÃO. ATO JURÍDICO PERFEITO. DIREITO ADQUIRIDO.

I – O ato de aprovação, pelo chefe do Poder Executivo Municipal, de 
pedido de parcelamento de solo urbano para fins de loteamento, não 
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materializa ato jurídico perfeito, pois o ato administrativo ‘aprovação’ tem 
natureza discricionária e precária, podendo ser revisto pela administração 
a qualquer tempo, quando não materializado o ato que se pretendia 
efetuar. II – Ainda que a legislação vigente à época não prescrevesse 
prazo para o competente registro (Decreto Lei nº 58/37), a partir da 
edição da disposição normativa que previu tal formalidade, esta passou 
a ser exigível dentro do prazo ali estabelecido. Extrapolado tal lapso 
temporal, não têm os interessados o direito inconteste de inscrever o 
referido empreendimento no registro público a qualquer tempo, pois 
tal providência poderia, em última análise, inclusive, vir a macular 
princípios basilares da Administração, além do ordenamento legal 
vigente com relação ao parcelamento urbano e leis ambientais ligados 
a interesses coletivos da mais variada espécie. APELO CONHECIDO E 
IMPROVIDO (TJ-GO. Apelação Cível nº 110067-3/188 (200701329348), 
Rel. Desembargador Carlos Escher. Julgamento: 02/08/2007,).

 

 Noutro giro, se o projeto do empreendimento “...” já fora aprovado 
pela autoridade competente e constava averbado na matrícula do imóvel que 
se pretende parcelar, é de se inquirir sobre a validade temporal das diretrizes 
urbanísticas fornecidas pelo Município ao particular. A Lei n. 6.766/1979, em 
sua versão original, previu prazo máximo de 2 (dois) anos para vigência das 
diretrizes expedidas:

Art. 7º. A Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal quando for o caso, 
indicará, nas plantas apresentadas junto com o requerimento, de acordo 
com as diretrizes de planejamento estadual e municipal:

I – as ruas ou estradas existentes ou projetada, que compõem o sistema 
viário da cidade e do município, relacionadas com o loteamento 
pretendido e a serem respeitadas;

II – o traçado básico do sistema viário principal;

III – a localização aproximada dos terrenos destinados a equipamento 
urbano e comunitário e das áreas livres de uso público;

IV – as faixas sanitárias do terreno necessárias ao escoamento das águas 
pluviais e as faixas não edificáveis;

V – a zona ou zonas de uso predominante da área, com indicação dos usos 
compatíveis.

Parágrafo único - As diretrizes expedidas vigorarão pelo prazo máximo de 
2 (dois) anos.
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Parágrafo único. As diretrizes expedidas vigorarão pelo prazo máximo de 
quatro anos. (Redação dada pela Lei nº 9.785, de 1999)

 É seguro afirmar que, diante da regra exposta, o projeto original do “...”, 
datado da década de 1980, supera em muito do lapso permitido pela legislação, 
volvendo-se descartado para aproveitamento atual. Se, na perspectiva do 
Pretório Excelso, como evidencia Toshio Mukai22, a Administração Pública pode 
cassar um alvará de licença para construir quando entrar em conflito com 
zoneamento superveniente e a obra a que se destina não houver sido iniciada, 
tanto mais o poderá fazer com alvará de autorização de um loteamento jamais 
efetivado. Ubi eadem ratio, ibi idem ius.

 Com efeito, qualquer outra interpretação significaria resguardar 
um suposto direito adquirido contra o interesse público e a função social da 
propriedade urbana, orientada pelo Plano Diretor. A inércia do particular 
não pode ser alegada, extemporaneamente, em seu próprio favor. Na sábia 
expressão dos latinos: ius non sucurrit dormientibus. Outrossim, ostenta símile 
posicionamento a doutrina hodierna:

Para aprovação de loteamento: haverá que se ter as diretrizes expedidas, 
que vigorarão durante quatro anos. Existem questionamentos quanto 
a esse prazo, por alguns entenderem ser esse muito longo, posto que 
nesse período de quatro anos a legislação do Município pode mudar, 
mas é o que está hoje estabelecido na Lei 6.766/79. Se o projeto de 
parcelamento for aprovado pelo Município, com prazo de execução, e ele 
não for executado no prazo estabelecido no cronograma, ele caduca, ou 
seja, ele perde a validade. Nessa situação, se o loteador quiser implantar 
esse empreendimento, terá de passar por uma nova aprovação e, se 
nesse período houve mudança na legislação, terá de se adequar ao 

22 “A questão mais aguda neste aspecto configura-se do seguinte modo: uma lei que venha a 
modificar o zoneamento existente pode encontrar alguém que, tendo obtido alvará de construção 
ao tempo da lei anterior, tenha iniciado a construção antes do advento da nova lei; supondo-se 
que a alteração promovida pela lei nova implique a mudança da zona, ainda assim, nessa hipótese, 
haverá direito adquirido do proprietário de levantar sua construção até o final. Esse o entendimento 
do STF no que diz respeito ao assunto. Contudo, ainda nessa mesma hipótese, se a obra ainda não 
tiver sido iniciada, quando do advento da nova lei, o alvará poderá ser cassado, indenizando-se as 
despesas efetivamente realizadas com o projeto da obra ou decorrentes da obtenção do alvará. 
Essa também a orientação do STF sobre o assunto.” (MUKAI, Toshio. Direito urbano e ambiental. 3ª 
edição. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2006, p. 346.)
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novo regramento jurídico. Verifica-se assim que o fator caducidade é um 
aspecto importante, com conseqüências jurídicas.23

 Ad argumentandum tantum, mesmo em condições excepcionais 
nas quais se lograsse sustentar a manutenção de um ato administrativo de 
aprovação de parcelamento inexecutado, exarado há mais de duas décadas, sob 
legislação e, quiçá, até Constituição diversas, os lotes resultantes, abaixo dos 
índices mínimos exigidos pela legislação municipal, seriam de todo imprestáveis 
para edificação, porquanto a mera inscrição imobiliária não pode extrapolar 
sua eficácia real a ponto de congelar o ordenamento jurídico. Em outras 
palavras, não há, no âmbito posterior do direito de construir, direito real aos 
índices urbanísticos da época em que o projeto de parcelamento foi aprovado, 
avultando legítimas as exigências e até a interdição pelo Poder Público, das 
edificações, segundo as regras vigentes no momento da sua execução. Este o 
teor de respeitável pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, in litteris:

EMENTA: Loteamento urbano. Aprovação por ato administrativo, com 
definição do parcelamento. Registro imobiliário. Ato que não tem o efeito 
de autorizar a edificação, faculdade jurídica que somente se manifesta 
validamente diante de licença expedida com observância das regras vigentes 
à data de sua expedição. (…) Da circunstância de plantas do loteamento 
haverem sido arquivadas no cartório imobiliário com anotações alusivas a 
índices de ocupação não decorre direito real a tais índices, à ausência não 
apenas de ato de aprovação de projeto e edificação, mas também, de lei 
que confira ao registro tal afeito. Legitimidade da exigência administrativa 
de adaptação da proposta de construção às regras do Decreto n. 3.046/81, 
disciplinador do uso do solo, na área do loteamento. Recurso conhecido 
e provido. (STF. RE 212.780, Rel. Min.Ilmar Galvão, julgamento em 27-4-
1999, Primeira Turma, DJ de 25-6-1999).

 Sem embargo, superados os aspectos citados, é de se pontuar que o 
índice “Área de Lotes” consignado no Anexo VII do Plano Diretor de … – o qual 

23 BLANCO, Gabriel. Breve histórico e comentários sobre a Lei de Parcelamento do Solo Urbano (Lei 
Federal n. 6766/79). In: JÚNIOR, Nelson Saule (Org.). A perspectiva do direito à cidade e da reforma 
urbana na revisão da lei do parcelamento do solo. São Paulo: Instituto Pólis, 2008, p. 37.
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prescreve metragem básica de 420 m² para as Zonas de Ocupação Prioritária 1, 2 e 
3 e para a Zona de Qualificação e Ocupação – não, a rigor, é inflexível. Por expressa 
previsão do art. 226 da norma aduzida, é viável o emprego da Outorga Onerosa 
de Alteração de Uso para reduzir o tamanho do lote mínimo até 220 m² (lotes de 
esquina) ou 200 m² (demais lotes), desde que cumpridos os requisitos legais de 
baixo impacto, contrapartida financeira e devido processo administrativo:

Art. 226. Entende-se como Outorga Onerosa de Alteração de Uso a 
faculdade concedida ao proprietário de imóvel, para que este, mediante 
contrapartida ao Poder Executivo Municipal, possa:

I – reduzir a área mínima de lote ou da unidade autônoma, alterando 
de Zona Urbana de Projetos Especiais para Zona Urbana de Qualificação 
Urbana, atendendo os demais parâmetros determinados neste Código;

II – reduzir a área de lote ou da unidade autônoma dos imóveis localizados 
nas zonas de ocupação prioritária 1, 2 e 3 e nas zonas de qualificação 
urbana, para no mínimo 220 m2 (duzentos e vinte metros quadrados) para 
lotes de esquina e 200 m2 (duzentos metros quadrados) para os demais 
lotes, atendendo os demais parâmetros determinados neste Código.

Nada obstante, não foi possível apreciar se tais critérios foram 
adequadamente contemplados no processo de licenciamento do “…”, não 
havendo alusão ao instrumento.

5) É comum e/ou legal que engenheiro que tenha participado de qualquer 
fase de implantação de um loteamento ou desmembramento, tendo sido 
contratado por empresa privada, para prestar serviços de qualquer natureza na 
área de engenharia (ex: elaboração de mapa, memorial descritivo, etc.), possa 
fiscalizar e aprovar, na qualidade de servidor público, esse mesmo projeto em 
que trabalhou? Essa situação configura violação de deveres éticos, previsto no 
Código de Ética da área de engenharia? Essa situação pode configurar a prática 
de ato de improbidade administrativa, consiste em violação de princípios por 
situação conflito de interesses, nos termos do art. 3º, inciso I, c/c art. 5º c/c 
art. 12, todos da Lei 12.813/13?

De fato, a prática descrita deflagra conflito de interesses, sendo defesa 
pelo direito brasileiro em diversos níveis. Por ampla que se mostre a relação, vale 
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repisar o conjunto de diplomas que aborda a matéria, principiando pela Lei dos 
Servidores Públicos Federais (Lei n. 8.112/90), que nos serve analogicamente:

Art.117. Ao servidor é proibido:

(…) IX – valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em 
detrimento da dignidade da função pública;

(…) XVIII – exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o 
exercício do cargo ou função e com o horário de trabalho;

De se notar, no mesmo diapasão, o Estatuto dos Funcionários Públicos 
do Estado do Paraná (Lei Estadual n. 6.174/70):

Art. 285 – Ao funcionário é proibido:

(…) IV – valer-se do cargo para lograr proveito pessoal em detrimento da 
dignidade do cargo ou função; 

No quadro da investigação ministerial, contudo, encontra aplicação 
imediata a Lei Municipal nº ….., que instituiu o Estatuto dos Funcionários 
Públicos do Município de ….., sobretudo na proibição disposta no art. 201:

Art. 201 – Ao funcionário é proibido:

(…) V – valer-se do cargo para lograr proveito pessoal;

Paralelamente, submetem-se os engenheiros ao Código de Ética 
profissional adotado pela resolução n. 1002/02 do CONFEA:

Art. 9º – No exercício da profissão são deveres do profissional:

(…) III – Nas relações com os clientes, empregadores e colaboradores:

(…) d. atuar com imparcialidade e impessoalidade em atos arbitrais e 
periciais;

(…) IV – Nas relações com os demais profissionais:

a. atuar com lealdade no mercado de trabalho, observando o princípio da 
igualdade de condições;
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A referida conduta pode também ser enquadrada como atentatória 
aos valores constitucionais do art. 37 da Carta Magna, sobre os quais a 
Administração Pública está erigida, destacadamente os princípios da moralidade 
e da impessoalidade.

Ocorre que o princípio da impessoalidade consiste na “ideia de que a 
Administração tem que tratar a todos os administrados sem discriminações, 
benéficas ou detrimentosas”24. Em complemento, ele “traduz a ideia de que a 
atividade administrativa desenvolvida pelos servidores é sempre realizada em 
função do Estado-Administração e não em nome próprio, estando também 
inserido no art. 4º da Lei 8.429/92, art. 3º da Lei 8.666/93 e nas Constituições 
dos estados”25. A seu turno, o conteúdo do princípio da moralidade pode ser 
repartido em dois polos, “o objetivo, representado pelas noções de boa-fé e 
confiança, e o subjetivo, equivalente ao dever de probidade”26.

Que a postura em comento de engenheiro civil servidor público que 
elabora, aprova e fiscaliza seus próprios projetos se constitua em flagrante 
aberratio27 assentou o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná em caso parelho 
ao presente:

24 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 102.

25 BAHENA, Kele Cristiani Diogo. O princípio da moralidade administrativa e o seu controle pela lei 
de improbidade. Curitiba: Juruá, 2008, p. 84.

26 GIACOMUZZI, José Guilherme. A moralidade administrativa e a boa-fé da administração pública: 
o conteúdo dogmático da moralidade administrativa. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 221.

27 Assim também o reconhece a doutrina: “Elaborar projetos e fiscalizar obras são atribuições 
do engenheiro civil devidamente habilitado; todavia, aprovar os próprios projetos, enquanto 
servidor público responsável, entendemos que é uma conduta antiética e imoral, porquanto, se 
assim considerarmos, é certo que nenhum de seus projetos seria rejeitado, já que é a mesma 
pessoa que os executa e os aprova e este profissional acabaria por ter relevância de preferência 
em face dos demais profissionais assemelhados, praticando desta forma uma concorrência desleal, 
comportamento vedado ao profissional nos termos das Resoluções CONFEA nºs. 205/71 e 410/95. 
Do que expusemos, vimos que o servidor público tem deveres a cumprir para o bom desempenho 
da função pública, assim como observância aos princípios constitucionais e legais, que conjugados 
atendem à finalidade da Administração Pública, que é a realização do interesse público. É vedado 
ao servidor público qualquer favorecimento próprio ou a terceiros no uso do cargo, função ou 
emprego público, cujas condutas não necessitam estar elencadas, até porque são decorrentes 
dos próprios princípios. Podem constituir-se em ilícitos a serem apurados com responsabilização 
administrativa, civil e penal do servidor público envolvido direta ou indiretamente na conduta em 
desarmonia com o objetivo, relevância e conveniência pública.” (TAMBELLINI, Guilherme Luis da 
Silva. Servidor público: é possível o exercício concomitante de atividade de engenheiro, arquiteto ou 
agrônomo? Parecer disponível na íntegra em: http://jus.com.br/artigos/20703/servidor-publico-e-
possivel-o-exercicio-concomitante-de-atividade-de-engenheiro-arquiteto-ou-agronomo).
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EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CARGO DE 
ENGENHEIRO CIVIL MUNICIPAL. PRETENSÃO DE EXERCER A MESMA 
ATIVIDADE NA VIDA PARTICULAR. INCOMPATIBILIDADE. Se o servidor 
público exerce perante o Município o cargo de engenheiro civil, 
com funções de fiscalização da elaboração e execução de projetos 
arquitetônicos, não lhe cabe o exercício de mesmas atividades, na vida 
particular, no mesmo espaço, porque com afronta à moralidade, seria o 
fiscal de si próprio (TJPR, 5ª C. Cível, Apelação Cível n. 387250-8, Matinhos-
PR,  Rel.: Des. Leonel Cunha, julgado em 28/08/2007).

Confrontado com o exposto, resta apreender se essa antijuridicidade 
pode ser transportada fielmente do instituto do conflito de interesses para o 
da improbidade administrativa. Forçoso anuir que, prima facie, vislumbra-se 
alinhamento com a redação do caput do art. 11 da Lei n. 8.429/199228. Mais 
objetivamente, incidem os contornos do art. 9º, VIII do diploma:

Art. 9° Constitui ato de improbidade administrativa importando 
enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial 
indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou 
atividade nas entidades mencionadas no art. 1° desta lei, e notadamente:

(…)

VIII – aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria 
ou assessoramento para pessoa física ou jurídica que tenha interesse 
suscetível de ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente 
das atribuições do agente público, durante a atividade;

De plano, é preciso ressaltar que o advérbio “notadamente” que precede 
os incisos dos arts. 9º, 10º e 11, “revela que as situações descritas nos incisos do art. 
10 são meramente exemplificativas, de modo que hipóteses não previstas inserem-
se no caput, desde que preenchidos os seus requisitos”29. O enriquecimento ilícito 
se caracteriza por “qualquer ação ou omissão no exercício de função pública para 

28 “Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios 
da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, 
imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente (...)”

29 MARTINS JR, Wallace Paiva. Probidade administrativa. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 240.
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angariar vantagem econômica (…) em razão de seu vínculo com a Administração 
Pública, independentemente da causação de dano patrimonial a esta”30. No caso 
em tela, como já mencionado, resta nítido o enriquecimento da empresa cujos 
parcelamentos foram aprovados, seja pelo fato de os lotes destrinchados serem 
consideravelmente menores do que o permitido pela legislação municipal (o que 
possibilita maior número de negócios), seja pela redução substancial de gastos 
com a infraestrutura básica necessária.

Assemelhado, em sua intencionalidade, pela literatura jurídica à 
recepção de presentes, o tipo do art. 9º, VIII, visa coibir a deslealdade funcional 
que pode advir do duplo vínculo do servidor que exerce, simultaneamente, papéis 
contraditórios no exercício do múnus público e na vida profissional privada, 
provocando o conflito de interesses (de um lado, o interesse público soberano, de 
outro, o interesse particular de seu empregador ou contratante). Isso porque uma 
tal ambiguidade tende a minar a independência e a imparcialidade do servidor:

Os agentes públicos, cujas atividades funcionais possam, influir na esfera 
dos interesses de terceiros (cabe exemplificar com os que exercem poder 
de polícia administrativa), devem manter, em face daqueles a quem suas 
atividades de ofício devam ser dirigidas, a mais estrita independência. 
Assim como lhes é interdito receber, ainda que indiretamente, dos 
possíveis destinatários de suas ações como agentes do estado em sentido 
amplo, quaisquer espécies de dádivas, o que resulta do inciso I do art. 
9º, também não podem manter vínculo empregatícia, receber comissão 
ou prestar serviços de assessoria junto aos possíveis destinatários de 
suas ações administrativas. Assim como o recebimento da dádiva pode 
importar em comprometimento da independência do agente público, 
a aceitação do emprego ou comissão ou a prestação de tais serviços 
também o podem.31

 Do conflito de interesses que exsurge nessas circunstâncias, porém, 
avança-se juridicamente para a improbidade administrativa pela violação 

30 MARTINS JR, W. P. Op. cit., p. 216-217.

31 DECOMAIN, Pedro Roberto. Improbidade administrativa. São Paulo: Dialética, 
2007, p. 99.
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concreta do regime das incompatibilidades32, na conexão que estabelece Fábio 
Medina Osório entre as figuras:

A agente público não pode servir a dois senhores antagônicos. Quando 
realiza tais atividades, pode cometer improbidade administrativa 
(art. 9º, VIII), porque emerge uma suspeita de deslealdade funcional, 
com ou sem resultados concretos em desfavor do erário. O regime de 
incompatibilidades, que se situa no coração dos modelos republicanos, 
está disciplinado em lei ou diretamente na Constituição, como ocorre 
com algumas categorias de agentes políticos. mas, sempre é bom 
recordar, existem incompatibilidades explícitas e implícitas e, além disso, 
a improbidade administrativa exige que haja interesses concretamente 
incompatíveis. (…) Uma vez violado o regime das incompatibilidades, 
nasce a ilicitude do ato. Mas, para que se caracterize a improbidade 
administrativa, é necessário que a violação esteja relacionada com 
interesses concretos, ou seja, que o agente público, ao faltar com respeito 
ao comando proibitivo, esteja em uma situação francamente incompatível 
com a aparência de honestidade que se exige da atuação administrativa.33

De acordo com Wallace Martins Jr., de modo genérico, “para que 
se caracterize o ato de improbidade administrativa é mister a existência de 
ilicitude (antijuridicidade) do ato, abrangendo tanto a sua imoralidade quanto 
a sua ilegalidade”34. Mais detidamente, no que tange à situação típica em tela, 
acenam Júnior e Favreto:

32 Sobre estas, discorre Hely Lopes Meirelles: “Os impedimentos ou incompatibilidades para 
o desempenho de função pública constituem restrições perfeitamente admissíveis ao direito 
dos servidores estatais, autárquicos e paraestatais, porque é lícito à Administração estabelecer 
condições para a realização de seus serviços. Assim sendo, permitido é ao Poder Público impedir 
contratos de seus servidores com a Administração, estabelecer incompatibilidades entre o exercício 
do cargo ou da função e certas atividades públicas ou particulares, e quaisquer outros requisitos 
de eficiência e moralidade do serviço público, desde que não afronte os direitos fundamentais 
do cidadão, resguardados pela Constituição da República (…)” (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito 
Administrativo Brasileiro. 26ª edição. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 438).

33 OSÓRIO, Fábio Medina. Teoria da Improbidade Administrativa: má gestão pública: corrupção: 
ineficiência. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 459-460.

34 MARTINS JR, Wallace Paiva. Op. Cit., p. 197.
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Para a caracterização do ato de improbidade tem-se como necessários os 
seguintes elementos: a) que o agente público aceite emprego, comissão 
ou exerça atividade de consultoria ou assessoramento para pessoa física 
ou jurídica que tenha interesse suscetível de ser atingido ou amparado 
por ação ou omissão decorrente das suas atribuições; b) referido exercício 
deve ser durante o exercício do cargo ou situação na qual seja mantido o 
vínculo funcional; c) que haja poder de decisão sobre o interesse daquele 
que contratou ou almeja contratar na forma descrita no tipo legal e; 
d) dolo, o agente deve ter consciência de que está utilizando do cargo 
público para beneficiar terceiro de forma ilegal, violando o seu dever de 
imparcialidade e lealdade para com o Poder Público.35

Todos os elementos essenciais acham-se presentes: a confessada 
concomitância de atividades, o efetivo poder decisório atribuído aos servidores 
investigado pelo cargo que ocupava, bem como consciência acerca dos benefícios 
amealhados por ele e por seus “assessorados” nos processos de licenciamento 
urbanístico.

Ainda que uma única conduta típica seja necessária para configurar a 
improbidade, cabe analisar as outras hipóteses legais. Reforce-se, por exemplo, a 
lesão futura ocasionada ao Erário, passível de subsunção no rol numerus apertus 
do art. 10º. Primeiramente, porque o Município assumirá o encargo de instalar a 
infraestrutura necessária ao loteamento (que na hipótese de desmembramento 
já deveria existir) e, segundo, porque as áreas institucionais que o município 
receberia (para construir equipamentos públicos) não serão doadas, abrindo-se 
mão de receita (patrimônio fundiário) das mais valiosas e úteis.

Tampouco prospera o argumento da boa-fé subjetiva invocada pelo 
servidor denunciado, posto que “a improbidade existirá não somente quando 
o prejuízo for intencionalmente determinado, como também quando ocorrer a 
partir de negligência, imprudência ou imperícia da parte do agente”36.

35 JUNIOR, Luiz Manoel Gomes e FAVRETO, Rogerio. Art. 9º. In: GAJARDONI, Fernando da Fonseca et al.  
Comentários à lei de improbidade administrativa. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 122.

36 DECOMAIN, P. R. Op. cit., p. 109.
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Recente julgado da Corte Bandeirante vem robustecer as razões acima 
desdobradas, não hesitando em asseverar a improbidade administrativa de 
agente público imiscuído, simultaneamente, na promoção de interesses 
privados:

EMENTA: Apelação – Ação Civil Pública Município de Guarujá – 
Improbidade administrativa – Ausência de cerceamento de defesa 
e de nulidade da r. sentença – Aptidão da petição inicial – Prescrição 
não verificada – Servidor público, em atividade de fiscal na Secretária 
do Meio Ambiente, na qual respondeu pela Chefia de Arborização, 
exerceu cargo comissionado de Diretor de Proteção Ambiental e, 
em duas oportunidades (em razão de férias), até assumiu o cargo 
de Secretário Municipal do Meio Ambiente Simultânea prestação 
de serviços a particulares, no mesmo município e no mesmo âmbito 
ambiental (especialmente no foco da supressão de vegetação), como 
engenheiro agrônomo (elaborando e subscrevendo trabalhos técnicos, 
projetos e plantas) e até como procuradores dos particulares, não 
faltando, inclusive, nos mesmos feitos administrativos em que atuou 
no interesse particular, manifestações ou atividades suas (v.g. vistoria) 
como servidor público – Ato ímprobo configurado, para além da mera 
ilicitude funcional, ante a má-fé ou dolo do servidor, em afronta à 
impessoalidade e à moralidade administrativa – Aplicação do art. 11, 
caput, da Lei nº 8.429/92 e das sanções do art. 12, III, da mesma lei – 
Sentença de procedência da demanda confirmada (TJSP, Apelação Cível 
n. 009169-41.2011.8.26.0223, Rel. Vicente de Abreu Amadei, julgado 
em 08/10/2013)

Por fim, não se olvide que as sanções pelos atos de improbidade 
administrativa não se circunscrevem ao servidor público, mas alcança o terceiro 
beneficiário indireto37:

37 Atestam os comentadores: “(…) beneficiário é aquele que lucra com qualquer espécie de 
vantagem com a prática do ato de improbidade administrativa e, geralmente, é pessoa estranha 
aos quadros da Administração Pública. (…) O beneficiário indireto é o que se aproveita reflexa e 
indiretamente de ato de improbidade administrativa, cujo efeito lhe trouxe repercussões positivas 
na órbita de seus interesses” (MARTINS JR, 2002, p. 290.). Ainda, mais explicitamente formula 
Pedro Decomain: “(…) aquele que se torna empregador do agente público (…), ou que de qualquer 
modo lhe contrata os serviços de assessoria ou de consultoria ou lhe paga comissão, deve ser 
havido como beneficiário da improbidade, ficando sujeito, portanto, à incidência das sanções 
previstas pelo art. 12, I, da Lei n. 8.429/92” (DECOMAIN, 2007, p. 100.)
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Art. 3° As disposições desta lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, 
mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato 
de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta.

III. Conclusões e recomendações do CAOP-HU

Ex positis, corretas as medidas repressivas engendradas pela Promotoria 
de Justiça consulente, recomendando-se a instauração de procedimentos 
específicos visando à regularização urbanística  (medidas curativas, a serem 
custeadas pelos parceladores faltosos que deram causa ao conflito) dos 
assentamentos que já se encontrem consolidados e à supressão de futuras 
fraudes urbanísticas de símile natureza (medidas preventivas).

É a consulta.

Curitiba, 07 de janeiro de 2014.

ALBERTO VELLOZO MACHADO
Procurador de Justiça

ODONÉ SERRANO JÚNIOR
Promotor de Justiça

THIAGO DE AZEVEDO PINHEIRO HOSHINO
Assessor Jurídico
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CONSULTA 104/2015

EMENTA: Efeitos da Instrução Normativa/Incra/no 82 de 2015, 
especialmente no que tange ao parcelamento de imóveis 
rurais para fins urbanos, anteriormente regulado pela revogada 
Instrução Normativa 17-b de 1980 (Item 3.3). Estabelecimento 
de competências, critérios de caracterização e procedimentos 
para conversão de uso rural para urbano do solo. Necessidade 
de comprovação de que o imóvel se acha inserido dentro 
do perímetro urbano, conforme Plano Diretor ou correlata 
legislação municipal. Conjugada inteligência com os arts. 3o e 53 
da Lei 6.766/79. Impossibilidade de produção de loteamentos 
fora da zona urbana, de expansão urbana ou de urbanização 
específica, pela incompatibilidade dos tipos de uso do solo, 
além de inadmissibilidade de subdivisão abaixo do módulo 
rural. Alteração perimetral que deve observar o rito e requisitos 
do art. 42-B do Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001).

 Solicita a ...a Promotoria de Justiça de … aclaramentos acerca dos efeitos 
revocatórios da Instrução Normativa/Incra/no 82/2015, especialmente sobre 
parcelamento/desmembramento de imóveis rurais para fins urbanos, até então 
regulado, em caráter excepcional, pela revogada Instrução Normativa 17-b de 
1980

 O questionamento, específico, é se a nova normativa vetou loteamento 
ou desmembramento em imóvel rural.

 É o relato.

 Confere-se, de plano, que a Instrução Normativa/Incra/no 82 revogou in 
totum, em seu art. 35, a Instrução 17-b/1980, logo, o que lá definido, regras e 
exceções, não mais tem validade, incidindo, no que couber, a nova normatização, 
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conjugada com legislação extravagante já vigente como Estatuto da Terra, 
Estatuto da Cidade e Lei 6766/79.

 Na epigrafada Inst. Norm. 82 constatam-se algumas referências à 
natureza urbana de área que era considerada rural, como, por exemplo, no 
tangente à descaracterização do imóvel como rural por estar sua área total 
inserida no perímetro urbano consoante legislação municipal, inclusive plano 
diretor, e ter perdido sua destinação rurícula (art.11, III, a).

 No Capítulo VI (descaracterização para fins urbanos), arts.19 a 21, 
seguindo o processo de desconfiguração da área rural, é previsto (art.21) que a 
atualização e a regularidade cadastral do imóvel serão de responsabilidade dos 
titulares ou do Município de sua localização.

 No artigo 22, estão os requisitos para requerer a descaracterização rural 
da área e no rol, para o que interessa a esta análise, tem-se o inciso III, que exige 
declaração de inserção do imóvel em perímetro urbano e que é interesse dos 
titulares usá-lo para fins urbanos. No artigo 23 exige-se (II) certidão municipal 
de localização atestando que o imóvel está em perímetro urbano (conferir 
neste sentido art. 25 III).

 Conquanto se saiba que a mera inserção no perímetro urbano não 
descaracteriza, por automático, a função rural de uma gleba, vez que esta é 
conformada pelo tipo de uso que a ela se dá (podendo, em tese, existir imóveis 
rurais, isto é, com destinação rurícula38, mesmo dentro do perímetro urbano), 
a contrario sensu, não é admissível urbanização senão nos lindes das zonas 
urbanas, de expansão urbana ou de urbanização específica. Nesse sentido, é 
expresso o art. 3o da Lei 6.766/79 a constranger o parcelamento do solo, como 
primeiro dos atos de urbanização:

Art. 3o Somente será admitido o parcelamento do solo para fins urbanos 
em zonas urbanas, de expansão urbana ou de urbanização específica, 
assim definidas pelo plano diretor ou aprovadas por lei municipal.

38  O conceito jurídico de imóvel rural consta da Lei n. 4.504/1964:
Art. 4º Para os efeitos desta Lei, definem-se:
I - “Imóvel Rural”, o prédio rústico, de área contínua qualquer que seja a sua localização que se 
destina à exploração extrativa agrícola, pecuária ou agroindustrial, quer através de planos públicos 
de valorização, quer através de iniciativa privada;
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 Ademais, determina o mesmo diploma que qualquer conversão de uso 
do solo rural para urbano sejam precedidas de anuência do INCRA, do Município 
e do respectivo órgão metropolitano:

Art. 53. Todas as alterações de uso do solo rural para fins urbanos 
dependerão de prévia audiência do Instituto Nacional de Colonização 
e Reforma Agrária – INCRA, do Órgão Metropolitano, se houver, onde 
se localiza o Município, e da aprovação da Prefeitura municipal, ou do 
Distrito Federal quando for o caso, segundo as exigências da legislação 
pertinente.

 Certa controvérsia, todavia, orbitava em torno da definição de tais 
“zonas urbanas”, conquanto a Lei 11.977/2009 já houvesse sanado a questão, 
ao menos para fins de regularização fundiária:

Art. 47. Para efeitos da regularização fundiária de assentamentos urbanos, 
consideram-se:

I – área urbana: parcela do território, contínua ou não, incluída no 
perímetro urbano pelo Plano Diretor ou por lei municipal específica;

 Se alguma dúvida ainda pairava de que o mesmo enquadramento se 
aplica no que tange aos parcelamentos do solo para fins urbanos, ela não pode 
sobreviver à edição da IN-INCRA 82/2015, cujo texto bem clarifica a matéria.

 E não apenas a radiografia do ordenamento jurídico vigente conduz ao 
rechaço dos parcelamentos com finalidade urbana em áreas rurais. Respalda-o 
também a mais atualizada doutrina:

Assim, o parcelamento de imóvel rural (localizado em zona rural) para 
fins urbanos só é possível se lei municipal redefinir o seu zoneamento, 
transformando a zona rural ou parte dela (onde se encontra o imóvel) em 
zona urbana ou de expansão urbana.(…)

Como o parcelamento de imóvel rural para fins urbanos deve ser 
precedido de lei municipal que o inclua na zona urbana ou de expansão 
urbana do Município, a regularização fundiária se torna praticamente 
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impossível esses parcelamentos são clandestinos e consolidados. Além 
das dificuldades inerentes à regularização de qualquer outro loteamento 
clandestino (art.4º, da Lei 6.766/79), no caso dos parcelamentos urbanos 
em zona rural ainda há necessidade de uma atuação verdadeiramente 
política do Poder Público Municipal, pois nessa hipótese a adequação 
registrária do imóvel depende não apenas da boa vontade do Poder 
Executivo, mas também da aprovação de lei pelo Poder Legislativo, o 
que muitas vezes não ocorre por motivos político-partidários e contrários 
ao interesse social.39

Nem poderia ser divergente a interpretação abraçada pelos órgãos 
ministeriais das mais variadas unidades da federação. A título exemplificativo, 
o Ministério Público do Estado de Goiás uniformizou, ainda no ano de 2010, 
o entendimento institucional sobre a questão por meio de “jurisprudência 
interna”. In litteris:

Cabe ao Ministério Público a fiscalização no processo de discussão de 
modificação do zoneamento urbano, inclusive quanto aos dispositivos 
do Estatuto da Cidade (audiência pública) e a necessária manifestação 
prévia do INCRA. Nesse caso, poderá articular com a Corregedoria Geral 
de Justiça para expedição de ato normativo sobre a questão. Na hipótese 
de impossibilidade de regularização deste loteamento de chácaras 
e sítios de recreio na zona rural, seja pela não edição de lei municipal 
alterando o zoneamento ou pelo não atendimento dos requisitos da 
Instrução Normativa 17-b do INCRA, ou inviabilidade de instalação de 
infraestrutura necessária, prevista na Lei nº 6.766/79, deverá o Ministério 
Público pleitear o desfazimento do loteamento.40

Agregue-se, ainda, ao conteúdo da orientação supra, a inovação 
aportada pela Lei n. 12.608/2012 ao Estatuto da Cidade, com inclusão do art. 

39 STIFELMAN, Anelise Grehs e GARCEZ, Rochelle Jelinek. Do Parcelamento do Solo com fins urbanos 
em zona rural e da aplicação da lei n. 6.766/79 e do provimento n. 28/04 da CGJ/RS (Projeto More 
Legal III), pp. 6-8. Disponível em: <http://www.amprs.org.br/arquivos/comunicao_noticia/DO%20
PARCELAMENTO%20DO%20SOLO.pdf> Acesso em: 13/10/2015)

40 Ministério Público do Estado de Goiás – Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente. 
Jurisprudência Interna: Parcelamento do Solo – Chácaras e Sítios de Recreio. Assentada em 
12/03/2010. Disponível em: http://www.mp.go.gov.br/portalweb/hp/9/docs/jurisprudencia_
interna_-_sitios_de_recreio.pdf Acesso em: 13/10/2015.
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42-B, o qual regula toda e qualquer expansão perimetral. A intentio legis é 
justamente repelir alterações arbitrárias que pretendam unicamente beneficiar 
a particulares, sem embasamento técnico, planejamento, prévio ordenamento 
territorial e medidas de mitigação, compensação ou contrapartidas financeiras:

Art. 42-B.  Os Municípios que pretendam ampliar o seu perímetro urbano 
após a data de publicação desta Lei deverão elaborar projeto específico 
que contenha, no mínimo:

I – demarcação do novo perímetro urbano;

II – delimitação dos trechos com restrições à urbanização e dos trechos 
sujeitos a controle especial em função de ameaça de desastres naturais;

III – definição de diretrizes específicas e de áreas que serão utilizadas 
para infraestrutura, sistema viário, equipamentos e instalações públicas, 
urbanas e sociais;

IV – definição de parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo, 
de modo a promover a diversidade de usos e contribuir para a geração de 
emprego e renda;

V – a previsão de áreas para habitação de interesse social por meio 
da demarcação de zonas especiais de interesse social e de outros 
instrumentos de política urbana, quando o uso habitacional for permitido;

VI – definição de diretrizes e instrumentos específicos para proteção 
ambiental e do patrimônio histórico e cultural; e

VII – definição de mecanismos para garantir a justa distribuição dos 
ônus e benefícios decorrentes do processo de urbanização do território 
de expansão urbana e a recuperação para a coletividade da valorização 
imobiliária resultante da ação do poder público.

§ 1o O projeto específico de que trata o caput deste artigo deverá ser 
instituído por lei municipal e atender às diretrizes do plano diretor, 
quando houver.

§ 2o Quando o plano diretor contemplar as exigências estabelecidas no 
caput, o Município ficará dispensado da elaboração do projeto específico 
de que trata o caput deste artigo.

§ 3o A aprovação de projetos de parcelamento do solo no novo perímetro 
urbano ficará condicionada à existência do projeto específico e deverá 
obedecer às suas disposições.



100
V. 2: PARCELAMENTO DO SOLO E LICENCIAMENTOS URBANÍSTICOS

 É verdade que a Instrução Normativa 17-b trazia, excepcionalmente, no 
item 3.3, conforme transcrito na Recomendação Administrativa Conjunta 01/15 da 
Promotoria de Justiça consulente, previsão referente a parcelamentos com vistas à 
formação de núcleos urbanos, ou formação de sítios de recreio ou industrialização, 
dispositivo, aliás, que causava problemas tanto na descaracterização rurícula da 
área, quanto na desatenção ao perímetro urbano, provocando urbanizações e 
adensamentos fora da infraestrutura planejada da municipalidade, ou, o que é 
mais grave, a geração não planejada e dirigida de novos perímetros urbanos.

 Com a Instrução Normativa 82 a exceção não mais persiste, tanto que no 
seu art. 30, conferida a permanência dos fins rurais da área, o Incra indeferirá o 
cancelamento do cadastro rural.

 A conclusão que se retira da revogação expressa da Instrução 17-b é, 
mesmo, conforme questionado pelo órgão ministerial de Ibiporã, pela vedação 
de loteamento ou desmembramento em imóvel rural, entendido este como: a) 
o imóvel situado fora do perímetro urbano (em “zona rural”, portanto); ou b) o 
imóvel que, mesmo situado dentro do perímetro urbano, ainda não tenha sido 
objeto da descaracterização cadastral de que trata a IN 82/2015 do INCRA.

 Em suma, e de acordo com o entendimento já anteriormente sustentado 
por este Centro de Apoio Operacional, o procedimento que agora se consolida 
normativamente é o seguinte:

 i) elaboração do projeto ou plano de expansão urbana, em observância 
às regras do art. 42-B da Lei 10.257/2001;

 ii) aprovação de lei específica de alteração do perímetro urbano, a qual 
deverá trazer o sobrereferido plano como anexo, observando o mesmo rito 
participativo e a mesma hierarquia legislativa exigidos do Plano Diretor, vez que a 
delimitação do Perímetro Urbano integra-o em sentido material (vide art. 3o, III da 
Lei Estadual 15.229/2006 e Consideração Técnica 12/2013 do CAOPJ-HU/MPPR);

 iii) requerimento ao INCRA por parte do titular do imóvel ou do Município 
de localização, para descaracterização cadastral como rural e conversão para uso 
urbano, conforme IN 82/2015;

 iv) anuência da conversão de uso solo de rural para urbano também 
pelo Município e pelo respectivo órgão metropolitano, quando houver, segundo 
demanda o art. 53 da Lei 6.766/1979.
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 Somente depois dessas diligências é que se poderá dar início ao 
processo de licenciamento e autorização do parcelamento do solo.

 Encerrando, embora não se tenha a exposição de motivos da edição da 
Instrução Normativa/Incra/82/15, avulta, de conformidade com o que se já tem 
defendido em seara de Direito à Cidade, que o temário urbanístico seja regulado 
pelo conjunto normativo específico, qual seja a Constituição Federal (art.182 
e segs), o Estatuto da Cidade, a Lei da Mobilidade Urbana, a Lei 6766/79, 
no que couber o Estatuto da Metrópole e as normas municipais respectivas, 
destacando-se o Plano Diretor e todas as leis e regulamentos dele derivados. A 
propriedade na Zona Rural estará adstrita à legislação específica, destacando-se 
aqui o Estatuto da Terra41.

 Infere-se nova e positiva tendência, com o advento da Instrução 
Normativa 82, de se estabelecer, claramente, competências, critérios de 
caracterização e procedimento de conversão rural urbano, tema que vem 
angustiando sobremaneira nossas cidades brasileiras.

 É a consulta.

Curitiba, 13 de outubro de 2015.

ALBERTO VELLOZO MACHADO
PROCURADOR DE JUSTIÇA

41 Art. 65. O imóvel rural não é divisível em áreas de dimensão inferior à constitutiva do módulo 
de propriedade rural.
(...)
§ 5o  Não se aplica o disposto no caput deste artigo aos parcelamentos de imóveis rurais em 
dimensão inferior à do módulo, fixada pelo órgão fundiário federal, quando promovidos pelo Poder 
Público, em programas oficiais de apoio à atividade agrícola familiar, cujos beneficiários sejam 
agricultores que não possuam outro imóvel rural ou urbano. (Incluído pela Lei nº 11.446, de 2007).
§ 6o  Nenhum imóvel rural adquirido na forma do § 5o deste artigo poderá ser desmembrado ou 
dividido. (Incluído pela Lei nº 11.446, de 2007).
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CONSULTA Nº 118/2016

EMENTA: FRACIONAMENTO DE IMÓVEIS RURAIS ABAIXO DO 
MÓDULO MÍNIMO. VEDAÇÃO LEGAL DO ESTATUTO DA TERRA 
E DA LEI 5.868/1972. RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA 
01/2016 DA …. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE …. PARA COIBIR 
ATOS NOTARIAIS E REGISTRAIS CONTRÁRIOS À PROIBIÇÃO. 
ÚNICAS EXCEÇÕES: PROGRAMAS DE REFORMA AGRÁRIA E 
AGRICULTURA FAMILIAR, POLÍTICAS DE REGULARIZAÇÃO 
FUNDIÁRIA E USUCAPIÃO ESPECIAL (COM RESSALVAS). 
PRECEDENTES DO STF. ÔNUS PROBATÓRIO QUE RECAI SOBRE 
O INTERESSADO. ORIENTAÇÃO DA CORREGEDORIA-GERAL DE 
JUSTIÇA DO PARANÁ COM CAUTELAS E RESTRIÇÕES A SEREM 
OBSERVADAS PELOS OFICIAIS E TABELIÃES. NÃO CONTRADIÇÃO. 
PARTE IDEAL NÃO ADMISSÍVEL QUANDO CARACTERIZA, NA 
PRÁTICA, LOTE DETERMINADO. HIPÓTESES DOS DECRETOS 
59.428/1966 E 62.504/1968 AFASTADAS. DIPLOMAS NÃO 
RECEPCIONADOS PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INSTRUÇÃO 
NORMATIVA INCRA 82/2015. PERÍMETRO URBANO COMO 
FATOR DEFINIDOR, PARA FINS DE PARCELAMENTO DO SOLO. 
FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE RURAL: USO RACIONAL 
E ADEQUADO APROVEITAMENTO. ATUAÇÃO MINISTERIAL 
EM ÂMBITO DE REGISTROS PÚBLICOS QUE TEM NATUREZA 
ADMINISTRATIVA E NÃO IMPEDE FUTURO QUESTIONAMENTO. 
PRECEDENTES DO STJ. UNIFORMIZAÇÃO DE ENTENDIMENTO 
ESTADUAL E NACIONAL. DIRETRIZES DO CNMP. CAUTELAS 
ESPECIAIS COM EXPANSÃO PERIMETRAL E ALTERAÇÃO DO 
ZONEAMENTO OU PLANO DIRETOR, QUE DEVEM RESPEITAR O 
ART. 42-B DO ESTATUTO DA CIDADE (LEI 10.257/2001).

 A ...ª Promotoria de Justiça de ... encaminhou consulta a este Centro de 
Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção ao Meio Ambiente e 
de Habitação e Urbanismo, de forma simplificada através de e-mail, informando 
acerca da existência da Recomendação Administrativa 03/2016 emanada, em 03 
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de agosto de 2016, pela ...a Promotoria de Justiça da mesma Comarca, vedando 
aos Cartórios de Registro de Imóveis e aos Tabelionatos de Serviço Notarial e 
Protesto o registro e/ou lavratura de compromissos de compra e venda, cessão 
ou promessa de cessão de direitos sobre parcelas de imóveis rurais abaixo do 
módulo permitido pela legislação (20.000m² ou 2ha), inicialmente acatada de 
modo espontâneo por seus destinatários.

Juntou o órgão consulente peças referentes aos processos de Dúvida 
dos Ofícios Imobiliário e Notarial, suscitadas no mesmo mês e no mês de 
setembro, respectivamente, face a pedidos de particulares contrários ao teor 
do recomendado, originando orientação da d. Corregedoria-Geral de Justiça do 
Paraná conforme abaixo se transcreve:

(…) Os Registradores de Imóveis ao realizarem as aberturas de matrículas 
devem conciliar a necessidade de fiscalização dos parcelamentos 
irregulares com o direito de propriedade garantindo pela Constituição 
Federal no artigo 5º, inciso XXII, de forma a evitar fraudes à lei nº 
6.766/1979 e assim assegurar o cumprimento dos deveres urbanísticos. 
Neste sentido o Registrado deverá tomar as seguintes cautelas:

a) verificar se há alienações sucessivas de pequenas frações ideais do 
imóvel, formando condomínio com a pessoa sem nenhuma afetividade 
familiar (parentesco) ou outros vínculos especiais, o que presume que o 
imóvel está sendo alienado em lotes.

b) verificar a fundo os casos de loteamento rural destinados a fins urbanos 
de forma velada, como os relacionados a sítios ou chácaras de recreio, 
pois nestes casos específicos, tais empreendimentos visam oferecer 
“lazer”, o que mascara o real fim urbano;

c) analisar se há discrepância entre a área fracionada com o todo maior;

d) verificar se o imóvel rural possui área mínima que suporte fracionamento 
de acordo com o previsto no Estatuto da Terra;

e) analisar se o pagamento é realizado em prestações e os requisitos da 
rescisão contratual;

f) se há a indicação de área específica para a fração ideal comprada pelo 
adquirente, pois pode revelar que os condomínios estão sendo atribuídos 
em quinhões do imóvel, mediante parcelamento do solo disfarçado sob a 
forma de condomínio.

g) verificar se a parte ideal do imóvel rural é inferior ou igual ao módulo 
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rural de propriedade rural, pois neste caos pode configurar parcelamento 
irregular;

h) verificar os casos de condomínio civil que advenham originalmente 
de uma causa sucessória, pois os herdeiros, posteriormente, poderão 
passar a alienar partes ideais dos respectivos quinhões a terceiros, sem a 
extinção do condomínio criado no momento da partilha no inventário, o 
que restará caracterizado o parcelamento do solo;

i) por fim, observar as providências determinadas nos artigos 598 e 682, 
parágrafo único do Código de Normas

Assim, verificando os registradores no caso concreto de qualquer uma 
das possíveis manifestações e indícios de burla à lei de parcelamento do 
solo supramencionadas deverão submeter a remessa das informações 
relativas ao juiz Corregedor do Foro Extrajudicial, ao Ministério Público e 
ao Procurador do Município. (…)

(Protocolo SEI/TJPR n. 1171304)

Diante da controvérsia instalada e considerando, igualmente, a sentença 
de 19 de agosto de 2016 lançada nos Autos n. ... da Vara da Fazenda Pública de 
...que julgou “procedente o pedido para determinar a […] que se abstenham de 
negociar, a qualquer título, frações ideais de dimensões inferiores ao módulo 
rural sobre o bem imóvel descrito na matrícula n. […]” (p. 234), questionou-se:

a) Quais as hipóteses legais em que seria possível o registro de área 
inferior ao módulo rural de 20.000 m², vez que a r. Recomendação 
Administrativa utilizou a expressão “com exceção dos casos 
excepcionalíssimos”? As do Decreto n. 62.504/1968?

b) Os Cartórios Imobiliários e os Tabelionatos de Serviços Notariais 
devem observar a Recomendação Administrativa do Ministério Público 
ou a Orientação da Corregedoria Geral da Justiça?

c) As exceções mencionadas necessitam de decisão judicial? O juiz 
competente para essas “autorizações” seria do Registro Público ou em 
ações ordinárias nas Varas Cíveis?

d) A emissão de parecer ministerial no âmbito registral, notadamente 
na esfera de Suscitação de Dúvida, não traria a falsa impressão de 
“legitimidade” para a lavratura da escritura, dificultando eventual 
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questionamento em Ações Civis Públicas pelas Promotorias do Meio 
Ambiente e Urbanismo?

e) O inconformismo dos Cartórios de que a exigência ficaria restrita 
ao município de São José dos Pinhais, já que em outros a lavratura é 
possível, citando a município de Curitiba, procede?

f) Outras considerações que a equipe técnica entender pertinentes.

 É o breve relato.

1) Quais as hipóteses legais em que seria possível o registro de área 
inferior ao módulo rural de 20.000 m², vez que a r. Recomendação 
Administrativa utilizou a expressão “com exceção dos casos 
excepcionalíssimos” ? As do Decreto n. 62.504/1968?

 As únicas hipóteses de exceção comportadas, atualmente, pelo 
ordenamento jurídico brasileiro para subdivisão de imóveis rurais abaixo do 
mínimo módulo (ou da chamada “fração mínima de parcelamento”) são as 
expressamente previstas pelo art. 65, §5o do Estatuto da Terra (Lei 4.504/1964) 
e pelo art. 8o, §4o da Lei 5.868/1972:

Lei 4.504/1964

Art. 65. O imóvel rural não é divisível em áreas de dimensão inferior à 
constitutiva do módulo de propriedade rural.

§ 1° Em caso de sucessão causa mortis e nas partilhas judiciais ou 
amigáveis, não se poderão dividir imóveis em áreas inferiores às da 
dimensão do módulo de propriedade rural.

§ 2º Os herdeiros ou os legatários, que adquirirem por sucessão o domínio 
de imóveis rurais, não poderão dividi-los em outros de dimensão inferior 
ao módulo de propriedade rural.

§ 3º No caso de um ou mais herdeiros ou legatários desejar explorar as terras 
assim havidas, o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária poderá prover no 
sentido de o requerente ou requerentes obterem financiamentos que lhes 
facultem o numerário para indenizar os demais condôminos.
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§ 4° O financiamento referido no parágrafo anterior só poderá ser 
concedido mediante prova de que o requerente não possui recursos para 
adquirir o respectivo lote.

§ 5o Não se aplica o disposto no caput deste artigo aos parcelamentos 
de imóveis rurais em dimensão inferior à do módulo, fixada pelo órgão 
fundiário federal, quando promovidos pelo Poder Público, em programas 
oficiais de apoio à atividade agrícola familiar, cujos beneficiários sejam 
agricultores que não possuam outro imóvel rural ou urbano.(Incluído 
pela Lei nº 11.446, de 2007).

§ 6o Nenhum imóvel rural adquirido na forma do § 5o deste artigo poderá 
ser desmembrado ou dividido.(Incluído pela Lei nº 11.446, de 2007).

Lei 5.868/1972

Art. 8º – Para fins de transmissão, a qualquer título, na forma do Art. 65 
da Lei número 4.504, de 30 de novembro de 1964, nenhum imóvel rural 
poderá ser desmembrado ou dividido em área de tamanho inferior à do 
módulo calculado para o imóvel ou da fração mínima de parcelamento 
fixado no § 1º deste artigo, prevalecendo a de menor área.

§ 1º – A fração mínima de parcelamento será:

a) o módulo correspondente à exploração hortigranjeira das respectivas 
zonas típicas, para os Municípios das capitais dos Estados;

b) o módulo correspondente às culturas permanentes para os demais 
Municípios situados nas zonas típicas A, B e C;

c) o módulo correspondente à pecuária para os demais Municípios 
situados na zona típica D.

§ 2º – Em Instrução Especial aprovada pelo Ministro da Agricultura, o 
INCRA poderá estender a outros Municípios, no todo ou em parte, cujas 
condições demográficas e sócio-econômicas o aconselhem, a fração 
mínima de parcelamento prevista para as capitais dos Estados.

§ 3o São considerados nulos e de nenhum efeito quaisquer atos que infrinjam 
o disposto neste artigo não podendo os serviços notariais lavrar escrituras 
dessas áreas, nem ser tais atos registrados nos Registros de Imóveis, sob 
pena de responsabilidade administrativa, civil e criminal de seus titulares 
ou prepostos. (Redação dada pela Lei nº 10.267, de 28.8.2001)

§ 4o O disposto neste artigo não se aplica: (Redação dada pela Lei nº 
13.001, de 2014)
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I – aos casos em que a alienação da área destine-se comprovadamente 
a sua anexação ao prédio rústico, confrontante, desde que o imóvel 
do qual se desmembre permaneça com área igual ou superior à fração 
mínima do parcelamento; (Incluído pela Lei nº 13.001, de 2014)

II – à emissão de concessão de direito real de uso ou título de domínio 
em programas de regularização fundiária de interesse social em áreas 
rurais, incluindo-se as situadas na Amazônia Legal; (Incluído pela Lei nº 
13.001, de 2014)

III – aos imóveis rurais cujos proprietários sejam enquadrados como 
agricultor familiar nos termos da Lei no 11.326, de 24 de julho de 2006; 
ou (Incluído pela Lei nº 13.001, de 2014)

IV – ao imóvel rural que tenha sido incorporado à zona urbana do 
Município. (Incluído pela Lei nº 13.001, de 2014)

§ 5º – O disposto neste artigo aplica-se também às transações celebradas 
até esta data e ainda não registradas em Cartório, desde que se enquadrem 
nas condições e requisitos ora estabelecidos.

 Tratam-se, destarte, de permissivos legais exclusivamente atinentes aos 
programas de apoio à agricultural familiar (reforma agrária), de regularização 
fundiária de interesse social e às situações de anexação de prédio rústico a outro 
imóvel lindeiro, desde que somada, ao final, metragem superior ao módulo rural 
mínimo.

 A seu turno, quanto ao art. 8o, §4o, IV da Lei 5.868/1972, o dispositivo 
veio apenas corporificar o que já a doutrina e a jurisprudência pátrias haviam 
assentado, nos últimos anos, isto é, o fato de que o parcelamento do solo com fins 
urbanos depende da prévia inclusão da gleba respectiva no perímetro urbano 
e em zoneamento municipal compatível, vez que está em jogo, na prática, a 
faculdade de que o particular promova urbanização, com severos impactos na 
ordem urbanística, no meio ambiente e no patrimônio público.

 Esta é, ademais, a orientação firmada neste órgão auxiliar com a Consulta 
104/201542, na esteira do art. 23, II da Instrução Normativa INCRA 82/2015, o 
qual requer “certidão de localização expedida pelo Município, atestando que 
o imóvel está inserido no perímetro urbano, com indicação do ato legislativo 

42 Disponível em: http://www.urbanismo.mppr.mp.br/arquivos/File/Consulta104.pdf
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que o delimitou” para que se proceda à descaracterização para fins urbanos 
de áreas constantes do Sistema Nacional de Cadastro Rural. É dizer, qualquer 
alteração de uso do solo rural para urbano (art. 53 da Lei 6.766/1979), inclusive 
o parcelamento abaixo do módulo, deve ser antecedida tanto de inclusão do 
imóvel no perímetro urbano quanto de baixa nos cadastros do INCRA.

 Outrossim, o entendimento supra é reforçado pela Nota Técnica INCRA/
DF/DFC 02/2016 (em anexo), que visa justamente ao esclarecimento da matéria, 
in litteris:

a) todo parcelamento para fins urbanos deve ocorrer nas áreas 
adequadamente delimitadas pelo zoneamento municipal (…) A 
denominação empregada pela legislação municipal para as referidas 
zonas é indiferente, desde que respeitado o respectivo regime jurídico;

(…)

c) a IN 82/2015 emprega a terminologia “perímetro urbano” como gênero 
que engloba todas as zonas destinadas a fins urbanos, independentemente 
das denominações empregadas na legislação municipal (…) (p. 19)

 E, nas conclusões e recomendações do mencionado documento, lê-se:

a) somente é admitido o parcelamento, para fins urbanos, de imóvel 
localizado em zona urbana, zona de expansão urbana, zona de urbanização 
específica ou zona especial de interesse social, definidas pela legislação 
municipal, no contexto de adequado ordenamento territorial e eficiente 
execução da política urbana;

b) é vedado o parcelamento, para fins urbanos, de imóvel localizado fora das 
zonas referidas no item anterior, incluídos na vedação os empreendimentos 
destinados à formação de núcleos urbanos, sítios de recreio ou à 
industrialização, com base no item 3 da revogada Instrução 17-b/80;

(…)

d) a prévia audiência do INCRA para alteração de uso do solo rural para fins 
urbanos, a que se refere o art. 53 da Lei 6.766/79, deve ser interpretada 
como realização das operações cadastrais pertinentes, nos termos do 
Capítulo VI da Instrução Normativa n. 82/2015;

(…)
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h) em caso de loteamento rural, deverão ser observadas pelos órgãos 
competentes eventuais normas restritivas, incluindo os aspectos 
ambientais. A observância desta matéria não é atribuída ao INCRA, mas 
sim ao oficial registrador na ocasião do registro do empreendimento.(p. 
22-23)

 Noutras palavras, deve-se vedar qualquer espécie de uso e ocupação 
do solo rural  que o descaracterize em sua natureza propriamente rural, entre 
elas o fracionamento abaixo do módulo mínimo, ainda que para alegados 
“condomínios” ou “sítios de lazer”. Ademais, são consideradas como “solo rural”, 
hodiernamente, as áreas caracterizadas como não aptas para urbanização, 
segundo o Plano Diretor Municipal e/ou legislação correlata que, no Estado do 
Paraná seria formalmente a Lei de Perímetro Urbano, parte material do Plano 
Diretor e assim nominada pelo art. 3o, III da Lei Estadual 15.229/2006.

 Outra interpretação não se coaduna com os ditames do aproveitamento 
racional e  nem com a utilização adequada dos recursos naturais disponíveis, 
princípios insculpidos no art. 186, I e II da Constituição de 1988, tampouco com a 
função social da propriedade urbana, revelada à luz do Plano Diretor, articulada 
no art. 182, §2o da Magna Carta.

 E, na mesma ordem de ideias, não se pode ter como recepcionados pela 
Lei Fundamental nem o Decreto 62.504/1968 (sobretudo o art. 2o, II), nem o 
art. 13, ‘a’ do Decreto 59.428/1966, os quais aportavam teratologias anteriores 
mesmo à Lei 6.766/1979, que passou a regular a temática dos loteamentos e 
desmembramentos com fito de urbanização e já, a nosso juízo, tacitamente os 
revogara nestes aspectos.

 Por fim, não se podem olvidar os casos de usucapião judicial transitada 
em julgado, sobretudo em suas vertentes especial urbana (art. 183 da CF/88) 
e rural (art. 191, CF/88), as quais assomam como exceção constitucional às 
restrições infraconstitucionais do módulo mínimo, o que foi confirmado por 
recente decisão da Suprema Corte brasileira:

EMENTA: Recurso extraordinário. Repercussão geral. Usucapião especial 
urbana. Interessados que preenchem todos os requisitos exigidos pelo 
art. 183 da Constituição Federal. Pedido indeferido com fundamento em 
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exigência supostamente imposta pelo plano diretor do município em que 
localizado o imóvel. Impossibilidade. A usucapião especial urbana tem raiz 
constitucional e seu implemento não pode ser obstado com fundamento 
em norma hierarquicamente inferior ou em interpretação que afaste a 
eficácia do direito constitucionalmente assegurado. Recurso provido.

1. Módulo mínimo do lote urbano municipal fixado como área de 360 
m2. Pretensão da parte autora de usucapir porção de 225 m2, destacada 
de um todo maior, dividida em composse.

2. Não é o caso de declaração de inconstitucionalidade de norma 
municipal.

3. Tese aprovada: preenchidos os requisitos do art. 183 da Constituição 
Federal, o reconhecimento do direito à usucapião especial urbana não 
pode ser obstado por legislação infraconstitucional que estabeleça 
módulos urbanos na respectiva área em que situado o imóvel (dimensão 
do lote).

4. Recurso extraordinário provido.

(STF. RE 422.349/RS. Pleno. Rel.: Min. Dias Toffoli. Julgamento: 
29/04/2015)

 Nada obstante, o pronunciamento merece ser temperado, no cenário 
não urbano, pela ínsita finalidade do instituto da usucapião especial rural que, 
para além da moradia, assinala também a produtividade agrícola como requisito, 
o que precisa ser apreciado para o deferimento do pleito judicial, sob risco de 
desnaturar-se a função social da propriedade rural e chancelar, sem as cautelas 
necessárias, atitudes abusivas.

 Vale gizar que eventual registro da sentença de usucapião rural 
tampouco regulariza, automaticamente, passivos ambientais e desvios no uso 
e ocupação do solo no referido lote, em especial as edificações existentes. A 
aquisição judicial do domínio da terra não repercute, per se, em “legalização” das 
construções, que permanecerão sujeitas, se realizadas à margem das normas, 
às sanções administrativas próprias, coibindo-se, por exemplo, o adensamento 
habitacional contrário ao planejamento.

 Enfatiza-se, por fim, a modalidade jurisdicional de usucapião, posto 
que a chamada usucapião administrativa ou extrajudicial, trazida pelo Novo 
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Código de Processo Civil (art. 1.071 e art. 216-A da Lei 6.015/1973), envolve 
complexidades que aguardam regulamentação própria do Conselho Nacional de 
Justiça para os serviços notariais43.

b) Os Cartórios Imobiliários e os Tabelionatos de Serviços Notariais 
devem observar a Recomendação Administrativa do Ministério 
Público ou a Orientação da Corregedoria Geral da Justiça?

 Deverão os tabeliães e registradores observar a ambas, visto que não 
subsiste entre elas contradição. As orientações devem ser lidas em sentido 
complementar, posto que visam, em confluência, a assegurar o escorreito 
cumprimento das disposições contidas no Código de Normas da Corregedoria-
Geral de Justiça, sobretudo no art. 693:

Art. 693. Sob pena de responsabilidade, o notário não poderá lavrar, 
no caso de desmembramento, escrituras de parte de imóvel rural se a 
área desmembrada e a remanescente não forem iguais ou superiores 
à fração mínima de parcelamento impressa no certificado de cadastro 
correspondente.

 

 Por óbvio, se nem mesmo a lavratura de tais atos é admitida, tanto 
menos seu registro imobiliário, preservando-se, em todo caso, a idoneidade das 
informações cartoriais e auxiliando na prevenção/repressão a ilícitos e danos de 
variegada espécie.

 De se notar, sob esta ótica, que parte das observações lançadas no 
parecer da d. Corregedoria-Geral de Justiça não apenas reafirmam as prescrições 
da recomendação ministerial, como também sanam eventuais zonas nebulosas 
de entendimento:

 a) verificar se há alienações sucessivas de pequenas frações ideais do 
imóvel, formando condomínio com a pessoa sem nenhuma afetividade 

43 Vide: http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/83109-corregedoria-prorroga-consulta-publica-sobre-
usucapiao-extrajudicial
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familiar (parentesco) ou outros vínculos especiais, o que presume que o 
imóvel está sendo alienado em lotes.

 b) verificar a fundo os casos de loteamento rural destinados a fins 
urbanos de forma velada, como os relacionados a sítios ou chácaras 
de recreio, pois nestes casos específicos, tais empreendimentos visam 
oferecer “lazer”, o que mascara o real fim urbano;

 (…)

 d) verificar se o imóvel rural possui área mínima que suporte 
fracionamento de acordo com o previsto no Estatuto da Terra;

 (…)

 f) se há a indicação de área específica para a fração ideal comprada 
pelo adquirente, pois pode revelar que os condomínios estão sendo 
atribuídos em quinhões do imóvel, mediante parcelamento do solo 
disfarçado sob a forma de condomínio.

 g) verificar se a parte ideal do imóvel rural é inferior ou igual ao módulo 
rural de propriedade rural, pois neste caos pode configurar parcelamento 
irregular;

 Da orientação, depreende-se, destarte, que: i) os desmembramentos/
subdivisões de imóveis rurais devem obedecer ao mínimo módulo rural, ainda 
quando realizados via parte ideal ou fração ideal; ii) quando existir indicação 
específica da área ou metragem dessa fração ideal ela caracteriza, na prática, 
um lote, sujeitando-se às normas de  parcelamento do solo; iii) quando tais 
lotes são oferecidos à venda pública ou alienados sucessivamente, presume-se 
a ocorrência de loteamento, com as decorrentes infrações e penas; iv) sítios 
ou chácaras de recreio são usos eminentemente urbanos, não podendo ser 
executados fora do perímetro urbano ou sem aplicação da Lei 6.766/1979.

 Conjugadas, nesta esteira, as inteligências da Recomendação 
Administrativa 06/2016 e da manifestação correicional em testilha, é possível 
sumarizar que a postura dos serviços notariais e registrais deve ser a de 
extremada cautela, trabalhando com a presunção iuris tantum de inviabilidade 
jurídica de qualquer pedido de partição de imóvel rural abaixo do mínimo 
módulo, cabendo sempre ao interessado solicitante demonstrar que seu pleito 
se enquadra em alguma das hipóteses excepcionais autorizativas.
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 Pela mesma lógica, sugere-se ao órgão ministerial atuante junto aos 
registros públicos que assuma posição, em princípio, contrária à realização de 
tais atos e, em caso de suscitação de dúvida, apenas concorde com os pedidos de 
lavratura e/ou registro de alienação/subdivisão depois de realizadas diligências 
que permitam confirmar a veracidade das alegações dos interessados – a quem 
incumbe o ônus da prova originário –, eventualmente em conjunto com as 
Promotorias de Justiça especializadas no temário.

c) As exceções mencionadas necessitam de decisão judicial? O juiz 
competente para essas “autorizações” seria do Registro Público ou 
em ações ordinárias nas Varas Cíveis?

 Segundo já salientado, dentre as exceções arroladas no item ‘a’, a 
usucapião é a única que demanda necessariamente decisão judicial, cuja 
sentença terá diretas implicações registrais. As demais hipóteses podem, em 
tese, ser instruídas com atos administrativos e/ou legislativos (ex.: decretos de 
desapropriação, leis de perímetro urbano, projetos de regularização fundiária, 
etc.), além de documentos particulares (plantas, memoriais e contratos nas 
situações de anexação a prédio rústico lindeiro).

 Para que não sobrevivam dúvidas, voltamos a frisar que nem mesmo 
a sucessão causa mortis viabiliza fracionamento inferior ao módulo rural, 
em respeito ao art. 65, §1o e  §2o do Estatuto da Terra, motivo pelo qual 
desconsideramos este tipo de decisão judicial.

 Importa alinhavar que os procedimentos de impugnação de 
parcelamento previstos no art. 19 e ss. da Lei 6.766/1979 e de suscitação de 
dúvida, da Lei 6.015/1973, não gozam de natureza jurisdicional e sim meramente 
administrativa, ao fito de fiscalizar a legalidade estrita dos atos notariais/
registrais. Neste sentido, não têm o condão de autorizar qualquer outra hipótese 
excepcional, devendo limitar-se a averiguar o fiel enquadramento do pedido em 
algum dos dispositivos literalmente expressos em lei:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL – IMPUGNAÇÕES AO PEDIDO DE REGISTRO 
DE LOTEAMENTO – DECISÃO QUE AS REJEITA – MANEJO DE RECURSO DE 
APELAÇÃO PELOS IMPUGNANTES – APELO CONHECIDO, PELAS INSTÂNCIAS 
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ORDINÁRIAS, COMO RECURSO ADMINISTRATIVO, REMETENDO-SE O 
FEITO À CORREGEDORIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – O JULGAMENTO DA 
IMPUGNAÇÃO APRESENTADA POR TERCEIROS, RESTRITO À ANÁLISE DA 
PRESENÇA DE REQUISITOS EXIGIDOS EM LEI PARA A CONSECUÇÃO DO 
REGISTRO (A SER PROFERIDO NO ÂMBITO DO JUDICIÁRIO), NÃO TEM O 
CONDÃO DE MODIFICAR A ESSÊNCIA ADMINISTRATIVA DO CORRELATO 
PROCEDIMENTO, NOTADAMENTE PORQUE SE INSERE NAS ATRIBUIÇÕES 
DESTINADAS AO CONTROLE DA REGULARIDADE E CONTINUIDADE DOS 
SERVIÇOS DELEGADOS, A CARGO DOS JUÍZES CORREGEDORES E PELAS 
CORREGEDORIAS DOS TRIBUNAIS, LASTRADAS NO § 1º DO ARTIGO 236 DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. INSURGÊNCIA 
DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS.

Hipótese em que as instâncias precedentes, por reconhecer a natureza 
administrativa da impugnação ao registro de loteamento, receberam 
o recurso de apelação como recurso administrativo, a ser julgado pela 
Corregedoria do Tribunal de Justiça.

1. De acordo com o parágrafo primeiro do artigo 236 da Constituição 
Federal, incumbe ao Poder Judiciário, de modo atípico, exercer função 
correcional e regulatória sobre a atividade registral e notarial, a ser 
exercida, nos termos da Lei de Organização Judiciária e Regimento 
Interno de cada Estado, pelo Juiz Corregedor, Corregedorias dos Tribunais 
e Conselho Superior da Magistratura.

1.1. É justamente no desempenho desta função correcional que o Estado-
juiz exerce, dentre outras atividades (como a de direção e a de disciplina), 
o controle de legalidade dos atos registrais e notariais, de modo a sanear 
eventuais irregularidades constatadas ou suscitadas, o que se dará por 
meio de processo administrativo.

2. No âmbito do procedimento administrativo de registro de loteamento 
urbano, o Estado-juiz cinge-se, justamente, a analisar a regularidade 
e a consonância do pretendido registro com a lei, tão-somente. Nessa 
extensão, e, como decorrência da função correcional/fiscalizatória, 
o Poder Judiciário desempenha atividade puramente administrativa, 
consistente, portanto, no controle de legalidade do ato registral.

3. A atuação do Judiciário, ao solver a impugnação ao registro de 
loteamento urbano apresentada por terceiros, não exara provimento 
destinado a pôr fim a um suposto conflito de interesses (hipótese em 
que se estaria diante do exercício da jurisdição propriamente dita), ou 
mesmo, a possibilitar a consecução de determinado ato ou à produção 
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válida dos efeitos jurídicos perseguidos (caso em que se estaria no 
âmbito da jurisdição voluntária). Como enfatizado, o Estado-juiz 
restringe-se a verificar a presença de requisitos exigidos em lei, para a 
realização do registro, tão-somente.

4. A própria lei de regência preconiza que, em havendo controvérsia de 
alta indagação, deve-se remeter o caso à via jurisdicional, depreendendo-
se, por consectário lógico, que o ‘juiz competente’ referido na lei, ao 
solver a impugnação ao registro de loteamento, de modo algum exerce 
jurisdição, mas sim, atividade puramente administrativa de controle de 
legalidade do ato registral.

5. O julgamento da impugnação apresentada por terceiros, restrito à 
análise da presença de requisitos exigidos em lei para a realização do 
registro (a ser proferido no âmbito do Judiciário), não tem o condão 
de modificar a essência administrativa do procedimento, notadamente 
porque se insere nas atribuições destinadas ao controle da regularidade 
e continuidade dos serviços delegados, a cargo dos juízes corregedores 
e pelas corregedorias dos Tribunais, lastradas no § 1º do artigo 236 da 
Constituição Federal.

6. Devidamente delimitada a natureza da atividade estatal desempenhada 
pelo Poder Judiciário ao julgar o incidente sob comento, a via recursal 
deve, igualmente, observar os comandos legais pertinentes ao correlato 
procedimento administrativo.

6.1. Em se tratando de questão essencialmente administrativa, o 
conhecimento e julgamento do recurso administrativo acima referenciado 
integra, inarredavelmente, a competência das Corregedorias dos Tribunais 
ou do Conselho Superior da Magistratura (a depender do que dispõe o 
Regimento Interno e a Lei de Organização Judiciária do Estado), quando 
do desempenho, igualmente, da função fiscalizadora e correicional sobre 
as serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro.

7. Recurso Especial desprovido.

(STJ. Recurso Especial n. 1.370.524/DF. Quarta Turma. Rel.: Min. Marco 
Buzzi. Julgamento: 28 de abril de 2015)

 Dito isso, não se pode permitir que o procedimento de suscitação de 
dúvida, que é ademais sumário e extraordinário, converta-se em sucedâneo da 
resolução jurisdicional dos conflitos, sob pena de extrapolar e tornar inviáveis 
as funções do Juízo e da Promotoria de Justiça de registros públicos, que não 
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constituem entes licenciadores ou gestores da política urbana ou agrária. Os 
oficiais dos serviços notariais tampouco se podem prestar, por meio de tal 
expediente, a advogar em causa dos particulares, devendo reger-se estritamente 
pelo que comanda o interesse público. Irresignando-se os solicitantes com 
eventual negativa administrativa, hão de recorrer às vias jurisdicionais.

d) A emissão de parecer ministerial no âmbito registral, notadamente 
na esfera de Suscitação de Dúvida, não traria a falsa impressão de 
“legitimidade” para a lavratura da escritura, dificultando eventual 
questionamento em Ações Civis Públicas pelas Promotorias do Meio 
Ambiente e Urbanismo?

 Invocando novamente a decisão do Superior Tribunal de Justiça 
suprarreferida, a atuação ministerial e judicial no âmbito registral é de natureza 
puramente administrativa, não fazendo coisa julgada nem gerando empeço à 
discussão jurisdicional de futuras controvérsias. Ainda, não se antevê conflito 
nas atuações ventiladas, posto que a salvaguarda dos direitos e interesses 
coletivos e/ou difusos é atribuição compartilhada pelos vários órgãos de 
execução. Ad cautelam, contudo, reforça-se a sugestão de que a Promotoria 
de Justiça consulente adote, em sua integralidade, o teor da Recomendação 
Administrativa 06/2016, a qual também expressa a posição deste Centro de 
Apoio Operacional, manifestando-se, em princípio, em desfavor de qualquer 
ato que possa resultar em parcelamento de imóvel rural abaixo do módulo 
legalmente previsto e comunicando às instâncias ministeriais especializadas, 
quando cabível.

e) O inconformismo dos Cartórios de que a exigência ficaria restrita 
ao município de ….., já que em outros a lavratura é possível, citando 
o município de ….., procede?

 Não procede, sob qualquer enfoque, tal inconformismo, vez que 
as regras em apreço têm cunho nacional e são de ordem pública, obrigando 
a todos os oficiais notariais e registrais. Este Centro de Apoio Operacional, 
com competência em todo o Estado do Paraná, vem mantendo coerência em 
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tal interpretação e já algumas Promotorias de Justiça das demais comarcas 
emitiram símiles recomendações.

 Sem embargo, os códigos de normas de inúmeros outros Estados da 
Federação também reproduzem, ipsis litteris, os mesmos dispositivos proibitivos, 
evidenciando que não se trata de entendimento isolado. Tanto assim, que a 
jurisprudência contemporânea retrata a indubitável irregularidade de tais atos:

EMENTA: LOTEAMENTO – Irregularidade – Ação civil pública – 
Municipalidade – Obrigação de fazer, não fazer e indenização – Venda 
de pequenas glebas localizadas em área rural do município a fim de 
constituir chácaras e pequenos sítios destinados à exploração vegetal, 
hortifrutigranjeiro, plantação de mandioca, criação e engorda de porcos 
e outros atividades análogas – Metragem das áreas comercializadas 
inferiores ao limite mínimo estabelecido pelo Incra e em lei local – 
Imóveis destinados a sítios e chácaras de recreio – Submissão à Lei do 
Parcelamento do Solo Urbano (Lei 6766/79) - Loteamento irregular 
caracterizado – Sentença mantida – Recurso improvido (TJSP, Apelação 
Cível n 167 815-4/3-00 – São José do Rio Preto – 2ª Câmara de Direito 
Privado – Relator: Des. Neves Amorim. Julgamento: 03.06 08).

 A insurgência enfrentada tão somente revela que a praxe administrativa 
vinha ignorando o espírito da lei e tanto mais enfatiza a necessidade de firmeza 
na fiscalização dessas públicas serventias, resguardando o meio ambiente e a 
coletividade. Nesse sentido, inclusive, replica-se uma das diretrizes aprovadas 
pela Comissão Temporária de Meio Ambiente do Conselho Nacional do 
Ministério Público em reunião do Grupo de Trabalho 5 – Ordem Urbanística 
e Patrimônio Cultural, nas datas de 22 e 23 de setembro de 2016, relativas à 
atuação ministerial nacional na matéria em comento:

1) A proposição de sugestão junto ao CNJ sobre a necessidade de 
orientação ou normativa dirigida aos Cartórios de Registros de Imóveis 
e Tabelionatos com a previsão da obrigatoriedade de abstenção, sob 
as penas disciplinares, de escrituração e/ou registro de qualquer 
compromisso de compra e venda, cessão ou promessa de cessão de 
direitos, e notadamente contratos de compra e venda de lotes fracionados 
fora do perímetro urbano municipal, ainda que se refiram a fração ou 
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parte ideal, em tamanho inferior ao módulo rural, nos termos da legislação 
agrária, com exceção dos casos em que o registro for determinado 
judicialmente e em que o parcelamento está excepcionado em lei, e em 
caso de questionamentos, a suscitação de dúvida ao Juízo da Vara de 
Registros Públicos, nos moldes do artigo 198 da Lei no 6.015/73 e inciso 
XIII do art. 30 da Lei no 8.935/94. Ainda, a necessidade de comunicação 
ao Ministério Público e ao Juízo da Vara de Registro de Imóveis qualquer 
indício de criação de loteamento clandestino.

 O Município de ….. não refoge à regra. Ao contrário, encaminha-
se, em anexo,  decisão de aproximado viés, da lavra do Juízo de Registros 
Públicos, restringindo a utilização da parte ideal para loteamentos/condomínios 
justamente por representarem burla à Lei 6.766/1979. O único fator que 
diferencia ….. de ... (e que pode variar em cada localidade), neste aspecto, é 
que aquela já não dispõe de zona rural, razão pela qual a recomendação não se 
aplicaria nos mesmos contornos.

f) Outras considerações que a equipe técnica entender pertinentes.

  Ulteriormente, de se ponderar que ampliações pontuais de perímetro 
urbano vêm ocorrendo como mecanismo de burla às regras em testilha, o que 
levou à edição da Lei 12.608/2012 e à inclusão do art. 42-B no Estatuto da Cidade 
(Lei 10.257/2001):

Art. 42-B. Os Municípios que pretendam ampliar o seu perímetro urbano 
após a data de publicação desta Lei deverão elaborar projeto específico 
que contenha, no mínimo: (Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012)

I – demarcação do novo perímetro urbano; (Incluído pela Lei nº 12.608, 
de 2012)

II – delimitação dos trechos com restrições à urbanização e dos trechos 
sujeitos a controle especial em função de ameaça de desastres naturais; 
(Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012)

III – definição de diretrizes específicas e de áreas que serão utilizadas 
para infraestrutura, sistema viário, equipamentos e instalações públicas, 
urbanas e sociais; (Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012)
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IV – definição de parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo, 
de modo a promover a diversidade de usos e contribuir para a geração de 
emprego e renda; (Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012)

V – a previsão de áreas para habitação de interesse social por meio 
da demarcação de zonas especiais de interesse social e de outros 
instrumentos de política urbana, quando o uso habitacional for permitido; 
(Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012)

VI – definição de diretrizes e instrumentos específicos para proteção 
ambiental e do patrimônio histórico e cultural; e (Incluído pela Lei nº 
12.608, de 2012)

VII – definição de mecanismos para garantir a justa distribuição dos 
ônus e benefícios decorrentes do processo de urbanização do território 
de expansão urbana e a recuperação para a coletividade da valorização 
imobiliária resultante da ação do poder público.

§ 1o O projeto específico de que trata o caput deste artigo deverá ser 
instituído por lei municipal e atender às diretrizes do plano diretor, 
quando houver. (Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012)

§ 2o Quando o plano diretor contemplar as exigências estabelecidas no 
caput, o Município ficará dispensado da elaboração do projeto específico 
de que trata o caput deste artigo.(Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012)

§ 3o A aprovação de projetos de parcelamento do solo no novo perímetro 
urbano ficará condicionada à existência do projeto específico e deverá 
obedecer às suas disposições.(Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012)

 Ou seja: atualmente, nem mesmo a existência de lei municipal 
objetivando a delimitação do perímetro urbano garante a legalidade e 
constitucionalidade de tal expansão, devendo-se perquirir sobre a realização 
prévia do conjunto de procedimentos e estudos albergados no art. 42-B da Lei 
10.257/2001. Também preocupada com o assunto, a Comissão Temporária de 
Meio Ambiente do Conselho Nacional do Ministério Público em reunião do 
Grupo de Trabalho 5 – Ordem Urbanística e Patrimônio Cultural, nas datas de 22 
e 23 de setembro de 2016, emitiu a seguinte diretriz de atuação institucional:

4) Incentivar que o Ministério Público fiscalize e coíba as ampliações de 
perímetro urbano municipal em desconformidade com o Plano Diretor, 
sem o estrito cumprimento dos procedimentos previstos no artigo 42-B 
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do Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001) ou sem a observância do artigo 
53 da Lei 6.766/79 (anuência prévia do órgão metropolitano, no caso de 
municípios inseridos em regiões metropolitanas).

 

 Nesses termos, muito embora escape às atribuições das Promotorias de 
Justiça de Registros Públicos o controle da política urbana e da ordem urbanística 
(vide a Recomendação PGJ 01/2013, em anexo) e o processamento das ações 
de improbidade administrativa, impende consignar que a jurisprudência aponta 
para esta direção quando as ampliações perimetrais violem o Plano Diretor e/ou 
visem favorecimento ilícito, atingindo mesmo o Poder Legislativo, se implicados 
os vereadores em tais atos:   

EMENTA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 
– MALFERIMENTO A PRINCÍPIOS QUE NORTEIAM A ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA – APROVAÇÃO DE LEI QUE TRANSFORMOU ÁREA RURAL EM 
ÁREA DE EXPANSÃO URBANA – TENTATIVA DE REGULARIZAÇÃO DE 
LOTEAMENTO CLANDESTINO – POSSÍVEIS DANOS AO MEIO AMBIENTE 
– RECURSO VOLTADO CONTRA A DECISÃO QUE EXCLUIU DA LIDE OS 
VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL – EDIS PODEM SER RÉUS EM 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, PORQUANTO 
A IMUNIDADE CIVIL E PENAL NÃO ABRANGE ATOS DESSA NATUREZA. 
RECURSO AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO

(TJSP. Agravo de Instrumento n° 516.428-5/9-00. Câmara Especial do Meio 
Ambiente. Rel.: Desa. Regina Zaquía Capistrano da Silva. Julgamento: 30 
de novembro de 2006.)

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ORDEM URBANÍSTICA. COMPETÊNCIAS 
LEGISLATIVAS. PODER NORMATIVO MUNICIPAL. ART. 30, VIII, E ART. 
182, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PLANO DIRETOR. DIRETRIZES 
BÁSICAS DE ORDENAMENTO TERRITORIAL. COMPREENSÃO.

1. A Constituição Federal atribuiu aos Municípios com mais de vinte mil 
habitantes a obrigação de aprovar Plano Diretor, como “instrumento 
básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana” (art. 182, § 
1º). Além disso, atribuiu a todos os Municípios competência para editar 
normas destinadas a “promover, no que couber, adequado ordenamento 
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territorial, mediante planejamento e controle do uso do solo, do 
parcelamento e da ocupação do solo urbano” (art. 30, VIII) e a fixar 
diretrizes gerais com o objetivo de “ordenar o pleno desenvolvimento 
das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar dos habitantes” (art. 
182, caput). Portanto, nem toda a competência normativa municipal (ou 
distrital) sobre ocupação dos espaços urbanos se esgota na aprovação de 
Plano Diretor.

2. É legítima, sob o aspecto formal e material, a Lei Complementar 
Distrital 710/2005, que dispôs sobre uma forma diferenciada de ocupação 
e parcelamento do solo urbano em loteamentos fechados, tratando da 
disciplina interna desses espaços e dos requisitos urbanísticos mínimos 
a serem neles observados. A edição de leis dessa espécie, que visa, 
entre outras finalidades, inibir a consolidação de situações irregulares 
de ocupação do solo, está inserida na competência normativa conferida 
pela Constituição Federal aos Municípios e ao Distrito Federal, e nada 
impede que a matéria seja disciplinada em ato normativo separado do 
que disciplina o Plano Diretor.

3. Aprovada, por deliberação majoritária do Plenário, tese com 
repercussão geral no sentido de que “Os municípios com mais de vinte 
mil habitantes e o Distrito Federal podem legislar sobre programas e 
projetos específicos de ordenamento do espaço urbano por meio de leis 
que sejam compatíveis com as diretrizes fixadas no plano diretor”.

4. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(STF. RE 607940 / DF. Pleno. Rel.: Min. Teori Zavascki. Julgamento: 29 
outubro de 2015)

 Assim, orienta-se que, se vislumbrados, na atuação ministerial de 
feição registral,  indícios deste tipo, seja remetida informação às Promotorias 
de Justiça competentes para condução de investigação detalhada e adoção de 
providências cabíveis, caso a caso.

 É a consulta.
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Curitiba, 18 de novembro de 2016.

ALBERTO VELLOZO MACHADO
Procurador de Justiça do
CAOPJ-MAHU

ALEXANDRE GAIO
Promotor de Justiça

LEANDRO ALGARTE ASSUNÇÃO
Promotor de Justiça

LAURA ESMANHOTO BERTOL
Arquiteta e Urbanista

THIAGO A. P. HOSHINO
Assessor Jurídico
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CONSULTA N. 36/2017

Ementa: AÇÃO POPULAR. IMÓVEL RURAL SOB A ÉGIDE 
DA LEI FEDERAL 4.771/65 INCORPORADO AO PERÍMETRO 
URBANO. PARCELAMENTO DO SOLO PARA FINS URBANOS. 
OBRIGATORIEDADE DE AVERBAÇÃO DA RESERVA LEGAL 
COMO ÁREA VERDE URBANA. DISTINÇÃO ENTRE “ÁREA VERDE 
URBANA” PREVISTA NA LEI FEDERAL 12.651/2012 (CÓDIGO 
FLORESTAL), “ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE” E 
“ESPAÇOS LIVRES DE USO PÚBLICO” PREVISTOS NA LEI FEDERAL 
6766/79. NÃO COINCIDÊNCIA E MANUTENÇÃO DE TODOS COM 
REGIMES JURÍDICOS PRÓPRIOS. ESPAÇOS INDISPENSÁVEIS 
PARA O EQUILÍBRIO AMBIENTAL NAS CIDADES E PARA O BEM-
ESTAR DOS SEUS HABITANTES (ART. 182 DA CF/88). FUNÇÃO 
SOCIOAMBIENTAL DA PROPRIEDADE URBANA. NECESSIDADE 
DE COMPLEMENTAÇÃO DO PERCENTUAL DE ESPAÇOS LIVRES 
DE USO PÚBLICO E DEVIDAS AVERBAÇÕES CARTORIAIS. 
PROCEDÊNCIA PARCIAL.

 A ….ª Promotoria de Justiça de …. consulta este Centro de Apoio 
Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção ao Meio Ambiente e 
de Habitação e Urbanismo do Ministério Público do Estado do Paraná para 
“possibilitar o pronunciamento nos autos de Ação Popular nº …., movido por …. 
e …. em face do MUNICÍPIO DE ..., …., …., ….., em que alegam que o loteamento 
denominado …..  estaria irregular, frente ao desrespeito à Área de Preservação 
Permanente e Área Verde Urbana”.
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1. RELATÓRIO

 Trata-se de consulta para subsídio à manifestação como custos legis na 
Ação Popular nº …., proposta em 24/10/2016 (mov. 1, - p. 4-62), na qual são 
feitos questionamentos acerca do Loteamento …., no Município de …., diante 
de suposta inexistência de Área de Preservação Permanente (tendo em vista a 
presença do Córrego …. na área) e de Área Verde Urbana no percentual de 20%, 
conforme argumentado na inicial. Segundo consta na matrícula nº 15.166 do 
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de ….:

Tal imóvel foi incluído na Zona Urbana de ….-PR e, depois, sobre ele foi 
implantado o loteamento a que se denominou de “…..”, com área total de 
89.720,00 metros quadrados. O imóvel está assim dividido:

- a) 16 quadras totalizando 53.638,30 m2.;

- b) áreas verdes/lazer totalizando 3.400,93 m2 (que foi objeto da 
matrícula nº 22.533, doc. 08, anexo);

- c) áreas destinadas a circulação (passeio público/leito carroçável e áreas

verde/arborização, totalizando 24.834,42 m2;

- d) áreas institucionais, totalizado 7.846,35 m2.

 Sobre o tema da Reserva Legal, argumentaram os autores inexistir no 
plano de loteamento da área de Reserva Legal, que não consta averbada na 
matrícula do imóvel, e que o fato de a área ter passado de rural para urbana 
não importa na supressão desta obrigação, conforme artigo 19 da Lei Federal 
12.651/2012. Foi deferido pedido liminar para o fim de averbação da existência 
desta demanda na matrícula n. 15.166 do respectivo Cartório de Registro de 
Imóveis de ….. (mov. 15.1, p. 80-82), conforme ofício nº 359/2016 do Serviço de 
Registro de Imóveis (p. 91-97).

 Em sua contestação (mov. 31, p. 113-257), o Município de ….. afirmou 
que os autores não comprovaram as suas alegações e que a licença municipal foi 
expedida com fundamento na licença ambiental do IAP:

concedeu a aludida licença com base na regularidade do imóvel, ou 
seja, que a legislação ambiental estava sendo cumprida, tanto no que 
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pertine a área de reserva legal ou área verde e ainda área de preservação 
permanente devidamente preservada (…) . Ademais, os autores não 
comprovaram as alegações expostas na peça inicial, pelo contrário, resta 
claro e evidente que a área do respectivo condomínio está regular, com 
os devidos trâmites junto ao IAP para registro da área de reserva legal, 
bem como com a área verde urbana devidamente averbada e área de 
preservação permanente mantida sob preservação e regular. (p. 120)

 Ainda segundo o Município de …., a não realização da averbação da 
Reserva Legal seria decorrente “da demora do IAP em fornecer a anuência/
autorização respectiva”, mas argumenta o Município que a ausência desta 
formalidade não quer dizer que referida área não exista efetivamente; e que  
a averbação de 5% de área verde teria sido devidamente efetuada e que os 
autores teriam agido de má-fé, apresentando argumentos incomprovados e 
também irregulares.

 O IAP em sua contestação (mov. 32, p. 259-680) afirmou que, no caso 
em tela, para emissão das licenças ambientais, com aprovação da localização e 
da viabilidade do empreendimento, procedeu à análise de documentos, vistorias 
e fiscalização “in loco” e que antes da solicitação das licenças, o empreendedor 
requereu ao IAP a regularização da APP e da Reserva Legal, mas que não foi 
dado término a este procedimento por razões desconhecidas, de modo que “o 
protocolo ficou em arquivo do órgão ambiental sem ser procedido ao cadastro e 
elaborado o Termo de Compromisso para o requerente levar em Cartório para o 
devido registro” (p. 266). Indicou que entre as condicionantes para emissão da 
Licença Prévia “foi inserido que é de responsabilidade do loteador a conservação 
da área de preservação permanente e da reserva legal existente e a restauração 
da reserva legal a restaurar constante do processo de SISLEG-SID ….” (p. 267). 
Informou ainda que em 15/02/2017 (posteriormente à propositura da ação 
em questão) a empresa …. requereu a emissão do Termo de Compromisso de 
Proteção de Reserva Legal – SISLEG para efetuar a averbação deste na matrícula 
perante o Cartório de Registro de Imóveis do Município.

 O IAP ressaltou também que:

Como observado nos protocolos, em documentos que fazem parte 
dos procedimentos de Licença Prévia e da Licença de Instalação resta 
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configurada a existência da área de reserva legal existente e a restaurar no 
local do empreendimento Loteamento …... A ocorrência que se verificou 
foi que ao abrir as novas matrículas referentes ao imóvel com matrícula nº 
15.166, não foi realizada pelo Cartório de Registro de Imóveis a abertura 
da matrícula destinada a área de reserva legal/área verde urbana, 
conforme consta registrado na matrícula na Averbação AV-2-15.166, com 
data de 16/05/2011, onde consta os números das matrículas a serem 
abertas com as devidas destinações das áreas. O que se torna necessário é 
a abertura de matrícula, conforme descrito na averbação citada acima da 
área caracterizada como Reserva Legal em Área Verde Urbana, pois como 
já tramitaram os procedimentos das Licenças requeridas e a legislação 
orienta a necessidade de encontrar no local do empreendimento a 
“área verde urbana”, qual seria a área destinada a Reserva Legal do lote 
quando área rural. Assim, o órgão ambiental em vista de dar término 
nos procedimentos, em atendimento a legislação ambiental, após 
vistoria “in loco” na área, requereu ao Oficial do Cartório de Registro de 
Imóveis (Ofício em anexo) a abertura de matrícula correspondente a área 
destinada a conservação de vegetação nativa, conforme projeto entregue 
no procedimento de licenciamento ambiental, e averbação constante da 
matrícula 15.166 (AV-2-15.166). (p. 268-269)

 Entendeu o órgão ambiental, portanto, pela necessária averbação 
para área de Reserva Legal, já na condição de área verde urbana, conforme já 
solicitado à ….. por meio do Ofício nº 064/2017 – IAP/ERCMO, de 08 de março 
de 2017, e ao Oficial de Registro de Imóveis, por meio do Ofício nº 065/2017 – 
IAP/ERCMO, de 09 de março de 2017.

 A …. LTDA, em sua contestação (mov. 36, p. 687-794), afirmou que:

a averbação da área de reserva legal na respectiva matrícula está 
dependendo (atualmente) somente da expedição pelo IAP do Termo 
de Compromisso de Proteção de Reserva Legal – SISLEG solicitado 
em dezembro de 2008 sob n. de protocolo 07.331.370-8, conforme já 
descrito, que ainda não a fez por simples demora no Trâmite do processo 
administrativo. Vale observar que referida área de reserva legal já está 
instituída no imóvel. (p. 695)
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 Ressaltou a ….. que solicitou novamente ao IAP a emissão do referido 
termo de compromisso, em 15/02/2017, para sanar o registro da área de Reserva 
Legal. Alegou que a averbação é mera formalidade, passível de registro e que 
sua ausência não quer dizer que a área de reserva legal não exista. Argumentou 
ainda que houve a instituição e averbação de 5% da área verde do loteamento, 
a título de “espaços livres de uso público” (art. 4o, I da Lei 6.766/79).

 Os autores da ação popular, …. e …., apresentaram petição de impugnação 
à contestação do Município de …..(mov. 41, p. 802-804), à contestação do IAP 
(mov. 42, p. 806-807) e à contestação da ….. (mov. 43, p. 809-810), nas quais 
retomam dados do Memorial Descritivo do Projeto de Loteamento ….., de 2009, 
para afirmar que no próprio memorial está indicada a desconformidade entre a 
área de Reserva Legal existente e área de Reserva Legal exigível, caracterizando 
confissão.

 Deve-se observar, diante do sucinto resumo apresentado acima com os 
principais argumentos de mérito presentes na ação, que o Relatório de Inspeção 
Florestal do Escritório Regional do IAP de ….. é o documento mais recente, de 
17/03/17, relativo à realização de vistoria in loco no loteamento em questão. 
Seu objetivo foi a “verificação sobre a conservação e manutenção da cobertura 
florestal nas áreas de preservação permanente do corpo hídrico e da reserva 
legal do imóvel parcelado, para fins de instrumentação da ação civil pública 
em trâmite na Comarca de …..” (mov. 32.9, p. 476). O documento afirma que 
se constatou que o plano urbanístico do loteamento urbano contemplou a 
conservação das seguintes áreas, que estão mantidas no local, em estágio inicial 
e médio de regeneração natural:

a) Área de preservação permanente – 7.080,00m², (5,85%) uma faixa 
de 30,0 metros de largura ao longo do córrego, instituída pela antiga 
Lei Federal nº 4.771/65, permaneceu no remanescente da matrícula nº 
15.166, anexa;

b) Área de reserva legal – 24.200,00 m², (20% da área do imóvel) instituída 
pela antiga Lei Federal nº 4.771/65, permaneceu no remanescente da 
matrícula nº 15.166, anexa;

c) Área verde/lazer – 3.400,93 m², (2,81%) instituída pelo plano diretor 
municipal, conforme matrícula sob nº 22.533, anexa, ainda em nome 
da empresa loteadora que possivelmente deverá ser transferida ao 
Município de …..;

d) Totalizando 34.680,93 m², de área com cobertura florestal nativa (…).
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 Observaram os fiscais do IAP de ….. a regularidade da Área de 
Preservação Permanente e da área de Reserva Legal do imóvel, indicando a 
necessária averbação desta como ÁREA VERDE URBANA, no total de 31.280,00 
m² e o cancelamento da matrícula nº 15.166, conforme notificação do Escritório 
Regional do IAP ao proprietário do loteamento e ao Oficial de Registro de 
Imóvel da Comarca – Ofício nº 064/2017-IAP/ERCMO, de 08/03/2017, e Ofício 
nº 065/2017-IAP/ERCMO, de 09/03/2017, respectivamente.

2. SUBSÍDIOS AO PRONUNCIAMENTO DA ….ª PROMOTORIA DE 
JUSTIÇA DA COMARCA DE …../PR

 A respeito do indagado na Consulta, submetida à apreciação desta 
unidade ministerial, em relação ao pedido formulado na Ação Popular de 
“implantação no local de área verde urbana” e de “restauração ambiental de uma 
faixa de 30 metros às margens do Córrego” (mov. 1.1, p. 27) no imóvel referente 
ao Loteamento …., discorre-se abaixo, em dois subtópicos, as ponderações 
consideradas necessárias para subsidiar a manifestação da 1ª Promotoria de 
Justiça da Comarca de ..

2.1 ÁREA DE RESERVA LEGAL/ ÁREA VERDE URBANA

 A reforma na legislação florestal ocorrida em 1989, com a Lei Federal nº 
7.803, instituiu o termo “Reserva Legal” e a necessidade de sua averbação “à margem 
da inscrição de matrícula do imóvel”, o que garantiu a perpetuação da reserva legal 
como obrigação propter rem, em decorrência da função socioambiental do imóvel 
rural, de acordo com o art. 5º, inc. XXIII da Constituição Federal.

 Nas áreas urbanas, as áreas verdes exercem a função ambiental 
da Reserva Legal, como áreas “obrigatoriamente incluídas nos projetos de 
parcelamento do solo como parte integrante deste e indispensável à preservação 
da qualidade de vida e ao equilíbrio ambiental no meio ambiente urbano”44. 

44 SOUTO, Luís Eduardo Couto de Oliveira. A perpetuidade da Reserva Legal em zona urbana e seu 
aproveitamento como área verde. Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente do Ministério 
Público de Santa Catarina. Disponível em: https://documentos.mpsc.mp.br/portal/manager/
resourcesDB.aspx?path=613. Acesso em 21/06/2017.
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Ressalta-se, neste cenário, que o Estatuto da Cidade (Lei Federal 10.257/2001), 
ao estabelecer as diretrizes gerais da política urbana, determinou, em seu artigo 
2º, XII, dentre as diretrizes gerais da política urbana, a “proteção, preservação 
e recuperação do meio ambiente natural e construído, do patrimônio cultural, 
histórico, artístico, paisagístico e arqueológico”. Neste sentido:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Desafetação de bem de uso comum do povo - 
Transformação em bem dominical - Forma irregular - Desvio de finalidade 
- Dano

ambiental - Nulidade da doação, bem como de sua posterior alienação 
- Admissibilidade - Área destinada à implantação de jardins e praças - 
Alteração da destinação - Importância das áreas verdes na preservação 
da qualidade de vida urbana - Artigo 180, VII, da vigente Constituição 
Estadual - Limitação normativa – Ação procedente - Recurso provido. 
Destinada uma área para determinada finalidade, defeso é ao Município 
a alteração desta, ainda que tal se revista dos mais altos propósitos.” (TJSP 
AC n. 215.797-1, de Marília, Rel. Des. ROQUE MESQUITA).

 Em relação ao parcelamento do solo, deve-se considerar o estabelecido 
pela Lei Federal 6.766/1979, que especifica restrição à supressão da Reserva 
Legal quando do parcelamento da gleba:

Art. 3º. Somente será admitido o parcelamento do solo para fins urbanos 
em zonas urbanas, de expansão urbana ou de urbanização específica, 
assim definidas pelo plano diretor ou aprovadas por lei municipal.

Parágrafo único - Não será permitido o parcelamento do solo:

(…) V - em áreas de preservação ecológica ou naquelas onde a poluição 
impeça condições sanitárias suportáveis, até a sua correção. (grifou-se)

  A Lei Federal 12.651/2012, que revogou o Código Florestal de 1965, 
prevê os conceitos de Reserva Legal e área verde urbana e determinou a 
continuidade da obrigação de manutenção da Reserva Legal quando da inclusão 
do imóvel no perímetro urbano:

Art. 3º. Para os efeitos desta Lei, entende-se por:
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(…) III - Reserva Legal: área localizada no interior de uma propriedade ou 
posse rural, delimitada nos termos do art. 12, com a função de assegurar 
o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel 
rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos 
e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a 
proteção de fauna silvestre e da flora nativa;

(…) XX - área verde urbana: espaços, públicos ou privados, com predomínio 
de vegetação, preferencialmente nativa, natural ou recuperada, previstos 
no Plano Diretor, nas Leis de Zoneamento Urbano e Uso do Solo do 
Município, indisponíveis para construção de moradias, destinados aos 
propósitos de recreação, lazer, melhoria da qualidade ambiental urbana, 
proteção dos recursos hídricos, manutenção ou melhoria paisagística, 
proteção de bens e manifestações culturais;

(…) Art. 19. A inserção do imóvel rural em perímetro urbano definido 
mediante lei municipal não desobriga o proprietário ou posseiro 
da manutenção da área de Reserva Legal, que só será extinta 
concomitantemente ao registro do parcelamento do solo para fins 
urbanos aprovado segundo a legislação específica e consoante as 
diretrizes do plano diretor de que trata o § 1o do art. 182 da Constituição 
Federal. (grifou-se)

 No que tange à possibilidade de extinção da Reserva Legal referida 
no supracitado artigo 19, quando do parcelamento do solo para fins urbanos, 
conforme for estabelecido na legislação municipal, tem-se que, no caso da 
legislação de ….., a Lei Municipal Complementar nº. 002/2007 – que dispõe 
sobre o parcelamento, uso e ocupação do solo – assegurou na implementação 
de loteamentos no município o percentual de 20% da área de Reserva Legal, 
conforme definido pela legislação federal.

Art. 79 - A dimensão mínima das áreas destinadas ao uso público nos 
loteamentos,

ou seja, as áreas verdes, institucionais e do sistema viário, será a seguinte:

(…) § 1º - O porcentual destinado à área de reserva legal será determinado 
conforme legislação federal. (grifou-se)
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 Tal dispositivo municipal coaduna com o artigo 25 da Lei Federal 
12.651/2012, que prevê o estabelecimento de área verdes urbanas por meio da 
conversão da Reserva Legal em área verde urbana:

Art. 25.  O poder público municipal contará, para o estabelecimento de 
áreas verdes urbanas, com os seguintes instrumentos:

(...)

II - a transformação das Reservas Legais em áreas verdes nas expansões 
urbanas 

III - o estabelecimento de exigência de áreas verdes nos loteamentos, 
empreendimentos comerciais e na implantação de infraestrutura; e

 Trata-se, portanto, de alteração da denominação de Reserva Legal para 
Área Verde Urbana, mantendo, entretanto, sua característica de área protegida 
e assegurando o  desenvolvimento urbano e sustentável das cidades e que 
não se confunde com o percentual mínimo da gleba a ser resguardado para a 
implantação dos sistemas de circulação, implantação de equipamento urbano e 
comunitário, bem como de espaços livres de uso público, nos termos do artigo 
4° da Lei Federal 6.766/79.

 Deve-se observar ainda que, conforme matrícula nº 15.166, a averbação 
referente à inclusão da área em questão no perímetro urbano do município 
ocorreu em 18/05/2010.

 Assim, até 2010 o imóvel era rural e regido pelo antigo Código Florestal 
(Lei Federal 4.771/65), que previa:

Art. 16. As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas 
as situadas em área de preservação permanente, assim como aquelas 
não sujeitas ao regime de utilização limitada ou objeto de legislação 
específica, são suscetíveis de supressão, desde que sejam mantidas, a 
título de reserva legal, no mínimo: (Redação dada pela

Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001)

(…) III - vinte por cento, na propriedade rural situada em área de floresta 
ou outras formas de vegetação nativa localizada nas demais regiões do 
País; e (Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001)
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(…) § 8o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da 
inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, 
sendo vedada a alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, 
a qualquer título, de desmembramento ou de retificação da área, com 
as exceções previstas neste Código. (Incluído pela Medida Provisória nº 
2.166-67, de 2001). (grifou-se)

 No que tange ao argumento do IAP em sua contestação (mov. 
23.1, p. 279) de que, de acordo com a Lei Federal 12.651/2012, para as 
propriedades de até quatro módulos fiscais não é necessária a realização da 
averbação de Reserva Legal, independentemente da discussão sobre a sua 
clara inconstitucionalidade45, esta previsão não incidiria no caso em tela, pois a 
exigência de averbação quando o imóvel era rural, até 2010, estava estabelecida 
pela Lei Federal 4.771/1965. Em outras palavras, a alteração trazida pela Lei 
Federal 12.651/2012 foi posterior à inserção da área como imóvel urbano, 
tendo sido vigente até 2010 a necessidade de averbação da Reserva Legal como 
imóvel rural. É dizer, o proprietário já se achava em falta, desde antes mesmo 
da promoção do empreendimento em tela, o que deveria haver sido sanado 
antes mesmo de qualquer análise ou aprovação do loteamento, sobretudo no 
licenciamento ambiental.

 Ora, o fato de os proprietários da área em questão não terem averbado 
a Reserva Legal ao longo dos anos, não lhes dá o direito de, sob a alegação 
de que a obrigação se extinguiu com a incorporação do imóvel ao perímetro 
urbano, isentarem-se desta determinação,  “como se a obrigação de deixar áreas 
verdes fosse uma necessidade apenas para o equilíbrio rural, sendo que, na 
verdade, as cidades e seus perímetros urbanos carecem tanto quanto, ou mais, 
de áreas verdes”46. Nessa mesma linha, reitera-se a previsão da Lei Municipal 
Complementar nº. 002/2007 de observação da Reserva Legal no percentual 
estabelecido pela legislação federal.

45 O artigo 67 da Lei Federal 12.651/2012 vem sendo questionado na Ação Direta de 
Inconstitucionalidade 4902 ajuizada pelo Ministério Público e em trâmite no Supremo Tribunal Federal.

46 CHIODI, Cristina Kistemann Chiodi. Parecer: Obrigatoriedade de averbação de Reserva Legal 
em área de expansão urbana. Obrigatoriedade de manutenção de Reserva Legal em áreas 
urbanizadas.  Associação Mineira de Defesa do Ambiente – Amda. Disponível em: file:///C:/Users/
dsdribeiro/Downloads/Item_7_-_Parecer_Reserva_Legal_em_%C3%A1rea_de_expans%C3%A3o_
urbana.pdf . Acesso em: 21/06/2017.
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 Nos termos apresentados, em nosso sentir procede a pretensão de 
averbação da Reserva Legal, já como área verde urbana, seja porque a área de 
Reserva Legal já deveria indiscutivelmente estar averbada em consideração às 
exigências do então em vigor Código Florestal de 1965 e, consequentemente, 
esses efeitos se espraiam até o momento, seja porque com a urbanização do 
imóvel em 2010, a área da Reserva Legal passa a ser considerada ÁREA VERDE 
URBANA, com base no previsto pelo artigo 3º, parágrafo único, V da Lei Federal 
6.766/1979; artigo 3º, inciso XX e artigo 19 e inciso II do artigo 25 da Lei nº 
12.651/2012; e artigo Art. 79, 1º da Lei Municipal Complementar nº. 002/2007.

2.2 RESTAURAÇÃO AMBIENTAL DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP)

 Em relação ao pedido de restauração ambiental de uma faixa de 30 metros 
às margens do córrego formulado pelos autores da ação, necessário observar que 
o Relatório de Inspeção Florestal produzido pelo Escritório Regional do IAP - ….., 
de 17/03/2017 (mov. 32.9, p. 476), afirma, como já mencionado acima:

Em vistoria realizada no Loteamento urbano denominado ….., situado na 
Cidade de ….., no imóvel urbano matriculado sob o nº 15.166, objeto de 
licenciamento ambiental – licença de instalação nº 9717, expedida em 
31/03/2010, para fins de parcelamento de lotes urbanos (…)

a) Área de preservação permanente – 7.080,00m², (5,85%) uma faixa 
de 30,0 metros de largura ao longo do córrego, instituída pela antiga 
Lei Federal nº 4.771/65, permaneceu no remanescente da matrícula nº 
15.166, anexa;

(…) Constatou que as referidas áreas estão mantidas no local, conforme 
consta no plano urbanístico do loteamento urbano, com cobertura 
florestal nativas, em estágio inicial e médio de regeneração natural. 
Exposto isto, verifica que o loteamento urbano licenciado por este 
instituto vem cumprindo com o Código Florestal da Época – Lei Federal 
4771/65 e a Lei Estadual 11054/1995, bem como, atendendo a atual 
legislação – Lei Federal nº 12.651/2012 e a Lei Estadual nº 18.295/2014.

 Observa-se, deste modo, que não há indicativo de presença de dano a 
ser reparado ou de restauração de Área de Preservação Permanente levando em 
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consideração o teor do aludido Relatório de Inspeção Florestal produzido pelo 
Escritório Regional do IAP - ….., o qual possui presunção de veracidade e não 
foi infirmado pela parte autora. Ademais, as restrições ambientais incidentes 
nas APPs são de natureza propter rem e serão assumidas por qualquer novo 
proprietário adquirentes da área, independentemente de averbação, que não é 
por lei exigida. No entanto, não há como se olvidar a existência de uma obrigação 
permanente de não fazer em relação à Área de Preservação Permanente, 
consistente na abstenção de quaisquer intervenções não devidamente 
autorizadas pelo órgão público ambiental.

3. OUTRAS CONSIDERAÇÕES

 No que pertine à questão do percentual de 5% de área verde/lazer do 
loteamento, assim definido pelo artigo nº 79 da Lei Municipal Complementar 
nº. 002/2007 (os ditos “espaços livres de uso público” pela Lei 6.766/79, que 
não se confundem com a noção de “área verde urbana” do Código Florestal), 
embora não abrangida pelo objeto da presente ação popular, vale salientar o 
déficit de 2,19% da área total da gleba parcelada (2.649,07m²). Tal evidência 
também se acha caracterizada no Relatório de Inspeção Florestal do Escritório 
Regional do IAP de ….. de 17/03/17, (mov. 32.9, p. 476):

c) Área verde/lazer – 3.400,93 m², (2,81%) instituída pelo plano diretor 
municipal, conforme matrícula sob nº 22.533, anexa, ainda em nome 
da empresa loteadora que possivelmente deverá ser transferida ao 
Município de ….;

 Destarte, além da devida averbação da Reserva Legal como Área Verde 
Urbana protegida - no total de 26.677.74m² - na matrícula respectiva (que implica 
na obrigação de cuidado por parte do seu proprietário), para a regularização do 
loteamento é indispensável também a doação complementar de uma área de 
2.649,07m² ao Município de …... a título de área de lazer/espaço livre de uso 
comum, preferencialmente dentro do imóvel parcelado ou adjacente a ele e, 
necessariamente, fora das áreas de reserva legal/área verde urbana e das áreas 
de preservação permanente.
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 Finalmente, não se olvidem as evidências que sobejam quanto à 
prática do crime do art. 50, I da Lei 6.766/79, vez que o loteamento foi iniciado 
sem prévia licença ambiental, o que poderá ser investigado em procedimento 
específico pela Promotoria de Justiça consulente.

 É a consulta.

Curitiba, 26 de junho de 2017.

ALBERTO VELLOZO MACHADO
Procurador de Justiça
Coordenador do CAOPMAHU

ALEXANDRE GAIO
Promotor de Justiça
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CONSULTA Nº 25.2014

EMENTA: ORDENAMENTO E CONTROLE DO PARCELAMENTO, 
DO USO E DA OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO. ART. 
30, VIII DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. 
COMPETÊNCIA MUNICIPAL. PODER-DEVER DE FISCALIZAÇÃO 
E REGULARIZAÇÃO, QUANDO VIÁVEL, DE LOTEAMENTOS, 
EDIFICAÇÕES E ATIVIDADES. OMISSÃO ENSEJADORA DE CULPA 
IN VIGILANDO. ATIVIDADE VINCULADA. INDISPENSÁVEL 
ESTRUTURAÇÃO DE SETOR RESPONSÁVEL, COM EQUIPE 
TÉCNICA CAPACITADA. PREVISÃO CONTEMPLADA NO PLANO 
DE AÇÕES E INVESTIMENTOS (PAI). NECESSÁRIA ARTICULAÇÃO 
COM OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 
ORÇAMENTÁRIA. INCORPORAÇÃO DAS PRIORIDADES 
DO PLANO DIRETOR NO PLANO PLURIANUAL, NA LEI DE 
DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E NA LEI DO ORÇAMENTO 
ANUAL, NOS TERMOS DO ART. 40, §1º DO ESTATUTO DA 
CIDADE E DO ART. 3º, IV DA LEI ESTADUAL 15.229/2006. 
AUTOVINCULAÇÃO DO GESTOR QUE ESTREITA O ÂMBITO DE 
DISCRICIONARIEDADE NA ELEIÇÃO DOS GASTOS PÚBLICOS. 
SUPREMACIA DOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA 
E DA PARTICIPAÇÃO POPULAR. CONTINUIDADE DAS POLÍTICAS 
DE ESTADO. DIREITO À MORADIA, À CIDADE E AO MEIO 
AMBIENTE. MONITORAMENTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, 
NA DEFESA DO PATRIMÔNIO SOCIAL URBANÍSTICO.

1. Relatório do Caso

Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado pela Promotora de 
Justiça “........”, em 29 de janeiro de 2013, com o fito de apurar possível omissão 
por parte do Município de ... no tocante ao controle do uso e ocupação do solo.
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Em sua denúncia (fls. 04), o representante, “........”, médico veterinário do 
Município, afirmou que o Departamento de Vigilância Sanitária tem observado 
um grande número de esgotamentos ou efluentes sanitários irregulares e de 
construções sem qualquer indicação de responsável técnico e mesmo sem 
licenciamento.

Diante do noticiado, a ...ª Promotoria de Justiça da Comarca de ... oficiou 
a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (fls. 10), a qual informou 
já estar organizando sistema próprio, conforme o Plano Diretor, visando a 
aprimorar a fiscalização já existente no Município (fls. 17).

Na sequência, a Promotora de Justiça “........”, na data de 31 de julho 
de 2013, determinou a conversão do feito em Procedimento Administrativo 
(fls. 19), tendo em vista que restou escoado o prazo para a Notícia de Fato. Na 
oportunidade, requisitou-se também a seguinte legislação: Lei do Plano Diretor, 
Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano, Lei de Parcelamento do Solo, Código de 
Posturas e Código de Obras e, além disso, o Plano de Ação e Investimentos (PAI).

Em resposta, a Prefeitura Municipal enviou cópia das leis solicitadas e 
um CD com o conteúdo do Plano Diretor (fl. 24), após o que, encaminharam-se 
os autos, em 07 de fevereiro de 2014, para que este Centro de Apoio Operacional 
emitisse seu entendimento técnico sobre o caso, especialmente em relação à 
obrigação do Município de ... em criar uma equipe para controle e fiscalização 
urbanos (fl. 462).

 É a epistolar síntese fática.

2. Análise e considerações

a) DO INAFASTÁVEL PODER-DEVER DE ORDENAMENTO E CONTROLE 
DO PARCELAMENTO, DO USO E DA OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO

A questão suscitada nos autos reflete o impasse de diversos municípios 
brasileiros na promoção do adequado ordenamento territorial, mediante 
planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, 
na fórmula insculpida no art. 30, VIII da Constituição de 1988. Em sua faceta 
de controle, tal atuação do poder de polícia administrativo se dá, previamente, 
por meio dos licenciamentos e, ex post factum, através dos procedimentos de 
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fiscalização urbanística, na toada de Hely lopes Meirelles:

O controle da construção pelo Município tem o duplo objetivo de garantir 
a estrutura e a forma da edificação e de harmonizá-la no agregado 
urbano, para maior funcionalidade, segurança, salubridade, conforto 
e estética da cidade. Daí as exigências estruturais da obra e as de sua 
localização e função diante do zoneamento e das normas de ocupação do 
solo urbano e urbanizável, consignadas na regulamentação edilícia. Nem 
é por outras considerações que a lei civil, ao assegurar a liberdade de 
construção, impõe o respeito ao direito dos vizinhos e aos regulamentos 
administrativos (Código Civil, art. 1299), que, no dizer autorizado 
de Filadelfo Azevedo, “passam à categoria de direito substantivo”. 
Substantivados, assim, os regulamentos edilícios apresentam-se com o 
mesmo poder normativo e constitutivo da lei federal e servem de base 
para o policiamento municipal das construções, e em todos aqueles 
aspectos que mereceram regulamentação local em prol da comunidade. 
O poder da polícia administrativa – já o conceituamos, é a faculdade 
discricionária que se reconhece à Administração Pública de restringir e 
condicionar o uso e gozo dos direitos individuais, especialmente os de 
propriedade, em benefício do bem-estar geral. Em linguagem mais livre, 
pode-se dizer que o poder de polícia administrativa é o mecanismo de 
frenagem que a Administração Pública emprega para conter as atividades 
antissociais dos particulares. Com esse instrumento administrativo, 
o Poder Público impede toda conduta individual contrária à lei, nociva 
à coletividade. Para tanto, as atividades que interferem com o bem-
estar social – como as construções urbanas – ficam sujeitas a requisitos 
técnicos e a limitações administrativas tendentes a ordená-las segundo 
a sua destinação e os superiores interesses da comunidade. É o duplo 
controle técnico-funcional, da obra, e urbanístico, da cidade.47

No que toca ao Município de ..., inúmeras são as disposições legais 
referentes ao tema. Brevitatis causa, citam-se apenas algumas delas. A Lei 
Municipal de Parcelamento do Solo Urbano (Lei n. 990/2012) carreia título 
específico sobre as infrações e penalidades (art. 123 a 125). Por sua vez, o Código 
de Posturas (Lei n. 992/2012) regula “o Poder de Polícia Administrativo a cargo 

47 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito de Construir. 11ª edição. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 214-215.
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do Município em matéria de utilização do espaço e da higiene no município, 
da preservação do Meio Ambiente, de bem-estar público, de licenciamento de 
atividades econômicas” (art. 1º), ao passo que o Código de Obras Municipal (Lei 
n. 993/2012) estatui:

Art. 387. Constatada a irregularidade na execução da obra, pela 
inexistência dos documentos necessários, pelo desvirtuamento da 
atividade edilícia como indicada, autorizada ou licenciada, ou pelo 
desatendimento de quaisquer das disposições desta lei, o proprietário ou 
possuidor e o Responsável Técnico da Obra serão intimados e autuados, 
ficando as obras embargadas.

De início, impende destacar o entendimento esposado pelo Superior 
Tribunal de Justiça, no sentido de que a competência pelo ordenamento 
territorial é vinculada, passível de controle pelo Poder Judiciário e ensejadora 
de culpa in vigilando, na hipótese de desídia ou omissão:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REGULARIZAÇÃO DO 
SOLO URBANO. LOTEAMENTO. ART. 40 DA LEI N. 6.766/79. MUNICÍPIO. 
LEGITIMIDADE PASSIVA. Nos termos da Constituição Federal, em seu 
artigo 30, inciso VIII, compete aos Municípios “promover, no que couber, 
adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do 
uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano.” Cumpre, pois, ao 
Município regularizar o parcelamento, as edificações, o uso e a ocupação 
do solo, sendo pacífico nesta Corte o entendimento segundo o qual esta 
competência é vinculada. Dessarte, “se o Município omite-se no dever 
de controlar loteamentos e parcelamentos de terras, o Poder Judiciário 
pode compeli-lo ao cumprimento de tal dever” (REsp 292.846/SP, Rel. 
Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 15.04.2002). (…)

(REsp 432531/SP, Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO, SEGUNDA TURMA, 
julgado em 18/11/2004, DJ 25/04/2005, p. 265)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO IRREGULAR. MUNICÍPIO. PODER-
DEVER. LEGITIMIDADE PASSIVA. ARTS. 30, VIII, DA CF, E 40 DA LEI 
6.766/79. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE 
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CONHECIDO E, NESSA PARTE, PROVIDO. (…) 3. É pacífico o entendimento 
desta Corte Superior de que o Município tem o poder-dever de agir 
para fiscalizar e regularizar loteamento irregular, pois é o responsável 
pelo parcelamento, uso e ocupação do solo urbano, atividade essa 
que é vinculada, e não discricionária. 4. Legitimidade passiva do ente 
municipal para figurar em ação civil pública que objetiva a regularização 
de loteamento irregular. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, 
nessa parte, provido.

(REsp 447433/SP, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, 
julgado em 01/06/2006,DJ22/06/2006, p.178)

 Outrossim, a jurisprudência das Cortes Estaduais, notadamente do 
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, é remansosa no que tange ao 
imperativo da fiscalização de loteamentos, edificações e atividades urbanas, por 
parte dos municípios, bem como quanto ao caráter autoexecutório das medidas 
por eles adotadas no exercício regular de seu poder de polícia:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Civil Pública – Pretendida 
reforma da decisão que concedeu liminar para determinar que o 
Município fiscalize e tome providências em virtude da existência de 
loteamento clandestino – Sopesando-se graus de lesividade, tudo 
indica que seria muito mais pernicioso à coletividade a continuidade do 
loteamento clandestino, do que a não fiscalização do Município – Poder-
dever do Município – Art. 30, inciso VIII, da Constituição Federal – Multa 
diária fixada em valor exorbitante – Redução – Recurso provido em parte, 
apenas para a redução da multa.

(TJSP. 11ª CÂMARA Direto Público. AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 
767.272-5/2-00. Rel.: OSCILIB DE LIMA JÚNIOR. jUL: 25/08/2008)

EMENTA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – Loteamento irregular – 
Concessão de liminar para que a Municipalidade proceda ao efetivo 
controle e fiscalização do uso e ocupação do solo – Responsabilidade 
dos entes de direito público. O Município pode ser responsabilizado 
objetivamente, na seara ambiental, tanto se for causador direto do 
dano, quanto na hipótese em que a Administração Pública tem o dever 
de fiscalizar as atividades desenvolvidas pelos particulares. Multa 
corretamente aplicada, em caso de descumprimento das obrigações. 
Decisão de primeiro grau mantida RECURSO DESPROVIDO.  
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(TJSP. Câmara de Meio Ambiente. Agravo de Instrumento 0049426-
98.2011.8.26.0000. Relator: Des. RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO. 
Julgamento: 21/07/2011)

EMENTA: 1) DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DEMOLITÓRIA. OBRA 
CONCLUÍDA. AUSÊNCIA DE ALVARÁ PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO. 
VIOLAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DE ZONEAMENTO, USO E 
OCUPAÇÃO. IRREGULARIDADES CONSTATADAS POR LAUDO PERICIAL.

a) Constatando o Município que uma obra infringe disposições legais ou 
regulamentares, adotará as medidas previstas na legislação local, em 
razão do princípio da autoexecutoriedade das sanções administrativas, 
uma vez que existia a obrigação de fazer ou de não fazer prevista em lei.

b) O Município, no exercício do poder de polícia das construções, tem 
ao seu dispor a medida consistente na demolição de obra erigida em 
desacordo com as normas regulamentares e pelo efetivo controle técnico-
funcional da edificação, da segurança, da higiene, da funcionalidade 
constantes no ordenamento urbanístico da cidade. (TJPR. APELAÇÃO 
CÍVEL N.º 720839-1 Des. Leonel Cunha, 5ª CC, 01/02/2011)

EMENTA: 1) DIREITO MUNICIPAL. LIMITAÇÕES URBANÍSTICAS. AMPLIAÇÃO 
DE IMÓVEL RESIDENCIAL. EDIFICAÇÃO SEM ALVARÁ. INOBSERVÂNCIA 
DOS RECUOS E DA LIMITAÇÃO DA TAXA DE CONSTRUÇÃO. PODER DE 
POLÍCIA. DEMOLIÇÃO DA PARTE NÃO REGULARIZÁVEL. PRINCÍPIOS DA 
LEGALIDADE, MORALIDADE E ISONOMIA.

a) As limitações administrativas, no âmbito urbanístico, visam 
organizar os espaços habitáveis por meio da regulação do uso do solo 
e das construções, ordenando o traçado urbano, as obras públicas 
e as edificações particulares e, por seu caráter cogente, impõe sejam 
observadas, sem exceções, por todos aqueles que pretendem edificar 
no perímetro urbano da cidade.

(…)

c) A pretensão do Município de que se obste a permanência de obra 
clandestina, que afronta o Código de Posturas do Município de Curitiba, 
decorre do poder de polícia, cuja finalidade é a de proteger o interesse 
coletivo em detrimento do interesse particular, e reflete o postulado 
dos princípios da legalidade, da moralidade, da isonomia e da justiça. 
2) APELO DO AUTOR A QUE SE DÁ PROVIMENTO; REEXAME NECESSÁRIO 
PREJUDICADO. (TJPR. 5ª Câmara Cível. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO 
CÍVEL Nº 1050827-7. Rel.: Des. Leonel Cunha. Julgamento: 13/08/2013)
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EMENTA: 1) DIREITO ADMINISTRATIVO. EDIFICAÇÕES SEM O DEVIDO 
ALVARÁ DE LICENÇA. EXIGÊNCIA DA LEI MUNICIPAL Nº 11.095/2004. 
NECESSIDADE DE REGULARIZAR AS OBRAS. PODER DE POLÍCIA EXERCIDO 
SEM ABUSO DE PODER.

a) O Poder de Polícia autoriza que a Administração Pública Municipal 
condicione o uso da propriedade e regulamente as atividades 
particulares que afetem a comunidade, em prol do bem-estar geral. (…)

(TJPR. 5ª Câmara Cível. APELAÇÃO CÍVEL Nº 1103697-8. Rel.: Des. Leonel 
Cunha. Julgamento: 15/10/2013)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA JULGADA PROCEDENTE 
– ALTERAÇÃO EM OBRA SOB PENA DE DEMOLIÇÃO – POSTURA 
MUNICIPAL – TRÊS BARRACÕES CONTÍGUOS – UTILIZAÇÃO COMERCIAL 
– CONSTRUÇÕES REGULARIZADAS E AVERBADAS NO REGISTRO DE 
IMÓVEIS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL – OBRA DE REFORMA E NÃO 
DE CONSTRUÇÃO – ALVARÁ – NECESSIDADE –AUSÊNCIA – ARTIGO 9º DA 
LEI MUNICIPAL Nº 11.095/2004 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO 
PARCIALMENTE PROVIDO.

À luz da legislação vigente e no exercício do poder de polícia, o Município 
de Curitiba tem o dever de impedir situações irregulares, destituídas 
de seus respectivos alvarás, como no caso dos autos, em que o alvará 
para reforma não foi requerido à Prefeitura, e até o momento encontra-se 
pendente de regularização.

(TJPR. 4ª Câmara Cível. APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.044.118-6. Rel.: Des. Regina 
Afonso Portes. Julgamento: 29/10/2013)

 Ainda, as funções do Município na seara do controle ambiental-
urbanístico não se esgotam no licenciamento e monitoramento das atividades 
de construção e estabelecimentos comerciais/industriais, estendendo-se às 
demais atribuições de interesse local, qual o sistema viário, desdobrando-se 
mesmo em responsabilidade subjetiva diante de eventual negligência:

 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE 
REPARAÇÃO DE DANOS. QUEDA EM “BUEIRO”. DEVER DE FISCALIZAÇÃO 
DO MUNICÍPIO. CONDUTA OMISSIVA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. 
NEGLIGÊNCIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 
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VERBA HONORÁRIA. ARTIGO 20, §§3º E 4º, DO CPC. ADEQUAÇÃO. 
SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

I. Se o dano alegado adveio de uma omissão do Poder Público, trata-se de 
responsabilidade subjetiva, pelo que se faz necessária a comprovação da 
conduta negligente do agente público, bem como do nexo de causalidade 
entre esta e o evento danoso.

II. É obrigação da Administração Pública a conservação e fiscalização das 
vias públicas. Comprovada a existência, em via pública, de um bueiro 
aberto, sem proteção ou sinalização, impõe-se a responsabilidade do 
Município pelos danos sofridos pela vítima. (…)

(TJMG. 7ª Câmara Cível. APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0647.11.004774-1/001. 
Rel.: Des. Washington Ferreira. Data do Julgamento: 12/03/2013)

Esse espectro de atribuições delegadas ao Poder Público Municipal, por 
sua envergadura, são passíveis, por sua vez, de controle externo pelo Parquet, 
na feição esboçada por José Carlos de Freitas:

O Executivo promove a tutela da ordem urbanística na medida em que 
aplica corretamente a respectiva legislação e fiscaliza seu cumprimento 
pelos administrados. Mas pode ocorrer negligência nessa conduta, 
gerando danos à coletividade, quando deixa de exercer seu poder de 
polícia, na contenção das irregularidades.

Quanto à fiscalização, o Município detém competência constitucional 
para promover o adequado ordenamento territorial, mediante o controle 
do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, assim como 
ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir 
o bem-estar de seus habitantes (CF, arts. 30, VIII, e 182, caput).

Esse controle se faz exercendo o poder de polícia, que é o poder-dever 
de aplicar multas, expedir notificações, executar administrativamente 
embargos, interdições e demolições, as chamadas medidas de polícia 
repressiva, que derivam de sua atividade de fiscalização obrigatória, 
portanto de natureza vinculada.

Para obras não licenciadas (clandestinas), compete-lhe o embargo das 
edificações e sua demolição sem procedimento formal, mediante ordem 
sumária precedida de simples constatação por auto de infração.

A falta de comando, de fiscalização, de exercício do poder de polícia 
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pelas autoridades e agentes municipais sobre o processo de urbanização 
predatória e irracional, irradia efeitos pela comunidade, razão por que 
eventual inércia pode gerar tanto a responsabilização do Município em 
ação civil pública (por omissão), quanto do agente ou servidor público 
omisso, ora por improbidade administrativa (Lei 8.429/1992, art. 11, II) e 
crime de prevaricação ou, conforme o caso, em se tratando de loteamentos 
clandestinos, por crime tipificado no art. 50 da Lei 6.766/1979, na forma 
de delito comissivo por omissão penalmente relevante.48

No mesmo diapasão, os tribunais superiores assentaram a legitimidade 
do Ministério Público para combater qualquer achaque ao patrimônio público 
social, também em suas expressões ambientais, culturais e urbanísticas:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM BASE EM 
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. EFICÁCIA ERGA OMNES. CONTROLE DE 
CONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM . LEGITIMIDADE ATIVA DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO.

1. O novel art. 129, III, da Constituição Federal habilitou o Ministério 
Público à promoção de qualquer espécie de ação na defesa do patrimônio 
público social não se limitando à ação de reparação de danos.

2. Em consequência, legitima-se o Ministério Público a toda e qualquer 
demanda que vise à defesa do patrimônio público (neste inserido o 
histórico, cultural, urbanístico, ambiental, etc), sob o ângulo material 
(perdas e danos) ou imaterial (lesão à moralidade).

(STJ. Primeira Turma. Recurso Especial nº 489.225 – DF. Relator: Min. Luiz 
Fux. Julgamento: 24/06/2014)

Depreende-se, pois, inexpugnável o dever dos municípios na prestação 
adequada de serviços de regulação e fiscalização urbana, abrangendo medidas 
preventivas, repressivas e regularizadoras, tendentes à garantia do bem-estar, 
da saúde e da segurança dos cidadãos, devendo, para tanto, dispor de setor 
específico com equipe técnica suficiente e capacitada.

48 FREITAS, José Carlos de. A Ação Civil Pública, a Ordem Urbanística e o Estatuto da Cidade. In: 
MILARÉ, Édis. A Ação Civil Pública após 20 anos: efetividade e desafios. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2005, p. 264-265.
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 b) DO PLANEJAMENTO E DOS INSTRUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS PARA 
A CONSECUÇÃO DOS OBJETIVOS DA POLÍTICA URBANA EM NÍVEL MUNICIPAL

 A despeito da missão constitucional da qual foram incumbidos, não se 
pode desprezar o fato de que grande parte dos municípios, mormente os de 
pequeno porte, sofre com sérias deficiências de capacidade institucional, seja 
na esfera técnica, seja na disponibilidade de recursos financeiros e humanos.

Dito isso, é patente que nem mesmo o argumento da reserva do possível 
tem, em matéria de competências urbanísticas inafastáveis, o condão de eximir 
a Municipalidade, segundo apontam reiterados precedentes:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOTEAMENTO CLANDESTINO. 
FISCALIZAÇÃO. INSTALAÇÃO. OMISSÃO DO MUNICÍPIO. DECISÃO 
ANTECIPATÓRIA DE TUTELA. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO A FAZER 
CESSAR AS CONDUTAS DE DEGRADAÇÃO AMBIENTAL. PRINCÍPIO DA 
RESERVA DO POSSÍVEL.

É do município a responsabilidade pele fiscalização e regularização do 
parcelamento do solo. No caso de injustificada omissão, o Judiciário 
pode e deve agir para forçar os outros poderes a cumprirem o dever 
constitucional que lhes é imposto.

O princípio da reserva do possível não pode servir de fundamento para 
que o Poder Público não cumpra o seu dever de promover, no que 
couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e 
controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo.

(TJAC. Câmara Cível. Apelação n.º 0018907-07.2009.8.01.0001. Relatora: 
Desa. Eva Evangelista de Araújo Souza. Julgamento: 23 de agosto de 2011)

EMENTA: ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO CLANDESTINO. REGULARIZAÇÃO. 
MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. OMISSÃO. DIREITO 
CONSTITUCIONAL. MORADIA DIGNA. ORDENAÇÃO DA CIDADE. 
PLANO DIRETOR. OBSERVÂNCIA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ATO 
ADMINISTRATIVO VINCULADO. CONTROLE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. 
RESERVA DO POSSÍVEL. DESCARACTERIZAÇÃO. INDISPONIBILIDADE 
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA. AFRONTA. AUSÊNCIA. RELAÇÃO 
CONSUMERISTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REGULARIZAÇÃO DE 
LOTEAMENTO. RECURSOS IMPROVIDOS.
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1. A Carta Política de uma Nação é fruto da vontade política do seu povo, 
erigida mediante consulta das expectativas e das possibilidades das 
matérias ali contidas. Razão disso, cogentes e eficazes suas promessas, 
sob pena de restarem vãs e frias, meras letras mortas no papel.

2.Tratando-se de regularização de loteamento clandestino, configura 
direito com normatividade suficiente, porquanto definido pelo dever, 
figurando o Município como sujeito passivo solidário, notadamente, ante 
a omissão quando das exigências aos loteadores.

3 .Assim, evidenciado o direito material, ínsito em normas constitucionais 
e infraconstitucionais, resulta configurado o ato vinculado, bem como 
centrada a obrigação de fazer imposta à administração pública em 
uma situação concreta, razão disso, adequada a interferência do Poder 
Judiciário na gestão pública, atuando na fiscalização da lei, notadamente 
quanto aos princípios da legalidade e moralidade.

4. ‘O princípio da reserva do possível não pode servir de fundamento para 
que o Poder Público não cumpra o seu dever de promover, no que couber, 
adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle 
do uso, do parcelamento e da ocupação do solo.’ Precedente: Agravo de 
Instrumento nº 2008.002679-2 Acórdão nº 5728 Rel. Des. Adair Longuini 
J: 20.01.2009)

5. Ao ente municipal incumbe o ônus de provar suficientemente a 
impossibilidade de atendimento das prestações demandadas, não 
bastando a mera alegação genérica.

6. Evidenciada a relação consumerista entre o loteador e os adquirentes 
dos lotes, configurada a responsabilidade solidária entre o antigo e o 
atual proprietário do loteamento, haja vista que quando da venda do 
empreendimento, a situação de irregularidade já estava consolidada, 
demonstrada a legitimidade passiva do proprietário originário.

7. Recursos improvidos e Reexame Necessário improcedente.

(TJAC. Câmara Cível. Agravo de Instrumento n. 2008.002679-2. Relator: 
Des. Adair Longuini. Data do Julgamento: 20 de janeiro de 2009)

  Vale dizer, para a execução das competências preceituadas na Carta 
Magna, imprescindível que o ferramental de planejamento participativo seja 
mobilizado com vistas a otimizar as políticas públicas, in casu, aquelas que se 
voltam para o território e sua gestão, articulando os vetores e ações setoriais.
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A problemática manifesta-se no Município de ... de maneira hialina, 
bastando reproduzir trecho do próprio diagnóstico que integra o Plano Diretor 
local, com relação aos loteamentos existentes:

Atualmente, segundo informações da Prefeitura Municipal, a sede urbana 
de Rio Brando do Sul apresenta 78 loteamentos, conforme relação da 
Tabela 8, sendo possível apenas a espacialização de 46, constantes do Mapa 
19, com auxílio da equipe de cadastro técnico municipal, uma vez que a 
prefeitura não dispõe de dados digitais. Apenas a Planta Jardim Albarana 
é regular, isto é, aprovada pela COMEC e todos os demais loteamentos 
são irregulares, ou seja, a prefeitura não possui documentos do 
processo de aprovação, porém, de acordo com informações da própria 
prefeitura houve a participação desta nos processos de implantação 
desses loteamentos. Exceção da Vila Costa, que está atualmente em 
processo de instalação, de forma clandestina, como demonstra a Figura 
64. Os demais loteamentos estão todos consolidados. Sob o ponto de 
vista urbanístico, os problemas dos loteamentos, de modo geral, 
referem-se à implantação irregular (o módulo dos lotes, diretriz viária, 
documentação, instalação em altas declividades e topos de morro), 
precariedade de infra-estrutura urbana e saneamento, tendo como 
conseqüência prejuízos ambientais, urbanísticos, colocando em risco a 
salubridade e integridade física da população.49

Para a superação de desafios desta monta, políticas de provimento 
habitacional e regularização fundiária devem ser desenvolvidas em paralelo 
com ações de contenção e frenagem do crescimento urbano caótico, uma vez 
que os loteamentos clandestinos representam, de um lado, lesões de ordem 
ambiental, urbanística, social e consumerista, e, de outro, geram significativo 
passivo a ser arcado pelo Município, especialmente para a implantação da 
infraestrutura e dos serviços necessários à garantia do direito à moradia.

Nada obstante, a alocação de recursos escassos há de ser racional e 
motivada, atendendo sempre aos princípios da moralidade, impessoalidade, 

49 RIO BRANCO DO SUL. Plano Diretor Municipal - Avaliação Temática Integrada. Produto 02. 
2011, p. 135. Mapa dos loteamentos irregulares em Anexo 1.
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legalidade, publicidade e eficiência, particularmente com o fito de conjugar 
as diretrizes da política urbana com os instrumentos orçamentários, segundo 
preconiza o Estatuto da Cidade (Lei 10.257/01), em seu art. 4º, III, ‘e’ e ‘f’.

Precisamente neste sentido foi que o Estado do Paraná instituiu o 
denominado Plano de Ações e Investimentos, como elemento integrante dos 
Planos Diretores Municipais cujo objetivo precípuo é operar a harmonização entre 
as prioridades do planejamento urbanístico e o planejamento orçamentário, 
segundo dispõe o art. 3º, IV da Lei Estadual n. 15.229/2006:

Art. 3°. Na elaboração, implementação e controle dos Planos 
Diretores Municipais os Municípios deverão observar as disposições 
do Estatuto da Cidade e deverão ser constituídos ao menos de: 
(…)

IV - plano de ação e investimentos, compatibilizados com as prioridades 
do Plano Diretor, com o estabelecimento de ações e investimentos 
compatibilizados com a capacidade de investimento do Município e 
incorporado nas Leis do Plano Plurianual – PPA. Diretrizes Orçamentárias 
– LDO e Orçamento Anual – LOA;

 

No caso em apreço, o Plano de Ações e Investimentos inserido no Plano 
Diretor de … (Lei n. 987/2012) abordou expressamente as ações Promover a 
Regularização Fundiária da Sede Urbana50 (“Quadro 47”, fls. 402-404) e Promover 
a Fiscalização Urbana51 (“Quadro 50”, fls. 406-407) dentro do eixo Reabilitação da 

50 Ação esta para cujo desempenho a constituição de equipe técnica capacitada ganha centralidade, 
nas palavras do próprio Plano Diretor: “Assim sendo, faz-se imprescindível que a prefeitura disponha 
de um setor estruturado com profissionais capacitados (preferencialmente arquiteto ou técnico em 
edificações) que possam realizar toda a informatização das plantas dos loteamentos e identificar os 
meios legais (com apoio jurídico) para promover a adequação dos lotes e a regularização. Será um 
trabalho árduo e dispendioso, porém urgente, pois, trata-se de toda a realidade urbana.” (fl. 402).

51 No mesmo sentido, é necessário um setor específico para fiscalização: “A fim de que todas 
as ações propostas, tanto relacionadas à elaboração de estudos e programas, implantação de 
infraestrutura, serviços e equipamentos públicos, regularizações, readequações, bem como 
as legislações urbanísticas, sejam cumpridas é imprescindível que seja realizada a fiscalização 
urbana para averiguação de sua realização e efetivação nos prazos indicados. Sendo assim, cabe 
a Prefeitura ter um setor específico responsável pela fiscalização geral da sede urbana, que atue 
concomitantemente com o Conselho de Desenvolvimento Municipal.” (fl. 406-407).
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Sede Urbana, projetando recursos, respectivamente, da ordem de R$580.500,00 
(quinhentos e oitenta mil e quinhentos reais) e de R$100.000,00 (cem mil reais) 
para gradual investimento, num horizonte de cinco anos, e propondo estratégias 
para ampliar a captação/arrecadação. As tarefas encontram-se, primacialmente, 
a cargo das Secretarias Municipais de Desenvolvimento Urbano, de Meio 
Ambiente e de Ação Social, além do Conselho de Desenvolvimento Municipal.

 Não resta dúvida de que tais metas – para o êxito das quais é fundamental 
a estruturação de um setor específico com equipe técnica capacitada para 
planejamento, gestão, fiscalização e regularização do uso e ocupação do solo 
urbano como rural – foram alçadas, em face da realidade local, ao nível de 
prioridades eleitas pelo gestor público ao lado da comunidade, no bojo do 
processo de elaboração participativa do Plano Diretor Municipal, conforme 
sinalizado por este mesmo diploma, em seu art. 1º, §2º:

§2º. Esta Lei do Plano Diretor Municipal deverá ser aplicada considerando-
se ainda o Plano de Ações e Investimentos, resultado do Produto 05, 
integrante do Plano Diretor Municipal nas condições a seguir:

(…)

II – Cada ação deverá ser tratada dentro do prazo indicado, seguindo 
as prioridades apontadas no Plano de Ações e Investimentos, de forma 
flexível, permitindo a implementação das referidas ações, de acordo com 
disponibilização de recursos, na forma do artigo 83 desta lei;

III – Os valores dos investimentos sugeridos no referido Plano de Ações 
e Investimentos, serão adequados por ocasião da implementação das 
respectivas ações;

 A norma federal de regência da matéria também é enfática ao 
determinar que a legislação orçamentária municipal incorpore as prioridades 
decalcadas no Plano Diretor, dando efetividade às suas disposições:

Art. 40. O plano diretor, aprovado por lei municipal, é o instrumento 
básico da política de desenvolvimento e expansão urbana.

§ 1o O plano diretor é parte integrante do processo de planejamento 
municipal, devendo o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o 
orçamento anual incorporar as diretrizes e as prioridades nele contidas.
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O comentário de Bruno de Souza Vichi elucida os motivos da centralidade 
conferida pelo legislador ao Plano Diretor na política urbana:

Política urbana para um dado Município é, dentre outras coisas, aquilo 
que o seu Plano Diretor diz que é, pois representa a tradução das escolhas 
democraticamente realizadas pelos munícipes para a consecução de 
ações concretas no âmbito da urbs, por via da gestão participativa, 
posteriormente validada, com força de lei, por meio Câmara Municipal, 
a casa dos representantes da população municipal.52

Conquanto a clareza do comando dispense interpretação, questiona-se, 
por vezes, o grau de vinculação a que o mesmo sujeita a Administração Pública. É 
inconteste que o gestor municipal acha-se adstrito às prioridades mencionadas 
no art. 40, §1º, da Lei n. 10.257/2001, porém o conceito de “prioridade”, 
mantido in abstracto, é de amplitude tal, que dificulta seu controle jurisdicional 
ou fiscalização por parte do Ministério Público.

O cenário se altera substancialmente, todavia, frente à prévia edição 
do Plano de Ações e Investimentos, instrumento cujo intuito é, justamente, 
estipular as prioridades da Municipalidade no curto e médio-prazo. Fruto de 
amplo debate com a população, pela via das conferências, oficinas e audiências 
públicas, os lineamentos pactuados no Plano Diretor foram legitimados pelo 
procedimento participativo e, destarte, traduzem tecnicamente os anseios 
da comunidade, acolhidos pelo chefe do Poder Executivo e devidamente 
chancelados pela Câmara Legislativa Municipal.

Nesse diapasão, tem-se que o próprio Administrador vinculou-se 
ao planejamento anteriormente conduzido, mitigando, rebus sic standibus, 
seu espaço de discricionariedade na escolha dos itens prioritários a serem 
encampados pelo orçamento público no período subseqüente e estando 
autorizado a modificá-los tão somente nas fattispecie disciplinadas pelo 
supracitado art 1º, §2º, II e III da Lei Municipal n. 987/2012, quais sejam, 
contingenciamento das verbas estimadas ou necessidade de revisão dos custos 
das intervenções. Inalteradas as condições materiais, contudo, resta ao gestor o 

52 VICHI, Bruno de Souza. Política Urbana: sentido jurídico, competências e responsabilidades. Belo 
Horizonte: Fórum, 2007, p. 119.
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dever de manter e executar as ações e investimentos projetados, mesmo porque 
estes correspondem a legítimas expectativas da população local.

O acima assinalado é expediente que se impõe para afastar eventuais 
soluções de continuidade derivadas de alternâncias no poder político, 
assegurando a integridade e a racionalidade do planejamento municipal. 
Estudos contemporâneos demonstram que, na execução das políticas sociais 
de mais estrita regulamentação orçamentária, como as de saúde e educação, 
as desigualdades territoriais de investimento são menores, o que resulta na 
manutenção do atendimento permanente, ao menos, do mínimo existencial 
nesses setores. Já nas áreas de transporte, habitação e urbanismo, por exemplo, 
relega-se, não raro, os segmentos mais vulneráveis e mais carentes da prestação 
estatal ao arbítrio dos gestores locais ou aos sabores da iniciativa de outros 
entes federados. Transcreve-se a apreciação de Marta Arrteche sobre dados da 
realidade nacional, sistematizados no quadro infra:
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Os coeficientes das políticas reguladas [saúde e edução] ficam 
praticamente iguais a partir de 2004, quando as transferências 
condicionadas e a vinculação de receitas estão plenamente implantadas 
nas políticas de saúde e de educação. Isto significa que os mecanismos 
de regulação destas políticas produzem resultados semelhantes sobre a 
desigualdade horizontal de gasto. Na verdade, ambas as políticas dispõem 
de mecanismos muito similares de regulação, que vinculam as receitas 
dos governos ao gasto nestas políticas, e condicionam transferências 
à oferta de serviços. O mesmo não pode ser dito em relação às 
despesas não reguladas (habitação e urbanismo, e transporte), que já 
apresentavam patamares mais elevados de desigualdade no início da 
série. O Coeficiente de Gini na função “habitação e urbanismo” já era 
alto (0,474) e se mantém bastante estável ao longo da série. Em 2006, o 
Coeficiente de Gini desta função era de 0,432. No transporte público, a 
desigualdade horizontal de gasto também é crescente, com o aumento do 
Coeficiente de Gini em mais de 15%, passando de 0,572, em 1996, para 
0,663, em 2006. Em suma, há um claro padrão de desigualdade de gasto 
entre as políticas implementadas pelos municípios brasileiros. Nas áreas 
de saúde e educação – políticas reguladas –, a desigualdade de gasto é 
bem mais reduzida, ao passo que as políticas não reguladas apresentam 
grande disparidade nos valores de gasto per capita.53

 54

53 ARRETCHE, Marta. Federalismo e Igualdade Territorial: Uma Contradição em Termos? DADOS – 
Revista de Ciências Sociais, Rio de Janeiro, vol. 53, no 3, 2010, p. 608-609.

54 “Na base das definições de prioridades, para 95% dos municípios ainda prevalece a decisão do 
prefeito e, contraditoriamente, com peso e distribuição similar, constam as demandas da população. 
Embora em segundo plano, os demais instrumentos – estudos técnicos, decisões do secretariado e 
participação das entidades sociais – fazem parte das rotinas de decisão de prioridades para parcela 
importante de municípios. Vale ressaltar a maior importância relativa dos estudos técnicos como 
suporte de decisão para os médios e grandes municípios. Vale observar que dada a importância 
estratégica da definição de prioridades, este tema merece ser melhor conhecido e aprofundado em 
razão do compromisso legal de incorporar, efetivamente, os novos instrumentos da gestão pública 
(tabela 10).” (RAGGIO, Nadia Zaiczuk et alii. Fortalecimento Institucional e Qualificação da Gestão 
Municipal no Paraná. In: VELOSO, João Francisco Alves... [et al.].  Gestão municipal no Brasil : um 
retrato das prefeituras. Brasília : Ipea, 2011, p. 55-56.
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55

56

 57

55 RAGGIO, N. Z. Idem, p. 57.

56 RAGGIO, N. Z. Idem, p. 56.

57 Estratégia de gestão esta que viabiliza a repartição de responsabilidades, a ampliação do 
controle social e o fortalecimento da responsabilidade fiscal: “O princípio de responsabilidade 
fiscal equivaleria ao conceito de accountability, termo de difícil precisão semântica ao ser 
traduzido à língua vernácula. Pode-se, contudo, enaltecer sua dimensão ética ao permitir que 
se conheça da gestão dos recursos não apenas por parte dos órgãos de controle, mas pela 
sociedade. Não se trata apenas de realizar a obra ou implantar o projeto, mas fazê-lo da melhor 
forma, identificando e assumindo possíveis equívocos para futura melhoria.” (ALMEIDA, Carlos 
Otávio Ferreira de. O planejamento financeiro responsável: boa governança e desenvolvimento no 
Estado contemporâneo. In: CONTI, José Maurício e SCAFF, Fernando Facury (Coords.). Orçamentos 
Públicos e Direito Financeiro. São Paulo: editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 581).
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Não por outra razão, a própria Lei Orgânica do Município de ... fixou o 
Plano Diretor como parâmetro primeiro de aferição de legitimidade e validade 
das iniciativas, programas e atividades de governo:

Art. 90 – A elaboração e a execução dos planos e dos programas do 
Governo Municipal obedecerão às diretrizes do plano diretor e terão 
acompanhamento e avaliação permanentes, de modo a garantir o seu 
êxito e assegurar sua continuidade no horizonte de tempo necessário.

Art. 91 – O planejamento das atividades do Governo Municipal obedecerá 
às diretrizes deste capítulo e será feito por meio de elaboração e 
manutenção atualizada, entre outros, dos seguintes instrumentos:

I – plano diretor;

II – plano de governo;

III – lei de diretrizes orçamentárias;

IV – orçamento anual;

V – plano plurianual.

A supremacia dos princípios da eficiência (art. 37, caput, CF/88) e da 
gestão democrática da cidade (art. 2º, II, da Lei n. 10.257/2001) estampam, 
assim, o Plano Diretor como pacto sócio-político entre os diversos atores 
urbanos, o qual abriga uma zona de certeza positiva para as decisões posteriores 
da Administração Pública, eivando de antijuridicidade opções que se afastem 
substancialmente de seu arcabouço e de suas diretrizes:

De qualquer forma, no âmbito do regime jurídico urbanístico, o Plano 
Diretor confere uma zona de certeza positiva para as opções jurídicas 
a serem promovidas. Neste sentido, entendemos, por exemplo, que a 
Lei Orçamentário Anual de uma dada entidade da federação (municipal. 
Estadual ou federal) que se limite à aplicação de recursos em obras 
viárias em um Município, em detrimento da política habitacional, 
consubstanciada no seu Plano Diretor. Devidamente aprovado por 
lei, após obedecido aos requisitos de participação popular para sua 
elaboração, é contrária ao direito, cabendo ao Ministério Público e à 
sociedade provocar o Poder Judiciário para sua fulminação, baseada em 
argumentos eminentemente jurídicos. Queremos reafirmar, portanto, 
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que a política pública, consubstanciada em atos jurídicos que aloquem 
recursos nos Municípios de forma incompatível com os ditames e 
prioridades definidas no Plano Diretor é também incompatível com o 
direito e seus respectivos atos podem ser fulminados pelas autoridades 
jurídicas competentes.58

Nesta senda, a releitura do Direito Administrativo tradicional sob o 
influxo da moldura constitucional hodierna já não permite enfrentar a questão 
da discricionariedade como esfera do absolutamente insindicável. Ao contrário, 
a lúcida lição de Gustavo Binenbojm assinalada o conceito dos graus de 
juridicidade administrativa. In ipsis litteris:

A emergência da noção de juridicidade administrativa, com a vinculação 
direta da Administração à Constituição, não mais permite falar, 
tecnicamente, numa autêntica dicotomia entre atos vinculados e atos 
discricionários, mas, isto, sim, em diferentes graus de vinculação dos atos 
administrativos à juridicidade. 208

O giro paradigmático capitaneado por esta doutrina desloca o problema 
do controle externo dos atos administrativos vinculados por conceitos jurídicos 
indeterminados (qual o conceito de “prioridade”, para fins de planejamento 
orçamentário) do juízo sobre a retidão do resultado final obtido para um 
juízo sobre o processo de tomada da decisão pública, caracterizando-o como 
sustentável ou insustentável, sob a ótica dos imperativos de motivação e 
justificação. E, por conseguinte, “quanto maior o grau de efetiva participação 
social (direta ou indireta) no processo de deliberação que resultou na decisão, 
menos intenso deve ser o grau de controle judicial”59, o que robustece a 
vinculação do Administrador ao Plano Diretor e seu PAI.

Sem embargo, embora o Plano de Ações e Investimentos tenha 
previsto expressamente a adequação do Plano Plurianual aos seus desígnios, 
o PPA 2014-2017, aprovado por lei municipal específica (Anexo 2), não 

58 VICHI, B. S. Op. cit., p. 196-197.

59 BINENBOJM, Gustavo. Uma Teoria do Direito Administrativo : Direitos Fundamentais, Democracia 
e Constitucionalização. 2ª edição. São Paulo: Renovar, 2008, p. 240.
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destrinchou em pormenores as funções de ordenamento e controle territorial, 
consignando, porém, no Programa 12 – Proporcionar o Desenvolvimento Igual 
e Sustentável para a População a ação Manutenção da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Urbano, a destinação de verbas para a regularização fundiária 
da sede urbana e o cadastramento das áreas públicas existentes.

Destarte, cumpre ao órgão de execução consulente acompanhar a 
elaboração e a execução das diretrizes orçamentárias e orçamentos anuais 
nos quais o Plano Plurianual desembocará, visando a assegurar a devida 
incorporação dos elementos constantes do Plano de Ações e Investimentos, em 
todas as suas dimensões. Concomitantemente, recomenda-se seja expedido 
questionamento ao Município de ... sobre as medidas já adotadas para 
atendimento das prioridades do PAI, nos quesitos regularização de loteamentos/
ocupações e fiscalização urbana, indicando, inclusive, os setores e agentes 
públicos hodiernamente responsáveis por tais funções, bem como as atividades 
que têm desempenhado e metodologia.

No contexto, se a Ação Civil Pública e os institutos a ela associados 
(Termos de Ajustamento de Conduta e Recomendações Administrativas) podem 
ser manejados para coagir o Poder Público ao exercício de suas atribuições de 
fiscalização urbana, como já evidenciado, tanto mais poderá ser empregada 
para promover a qualificação/adequação já prevista pelo próprio Município, 
garantindo o funcionando da estrutura mínima necessária ao desempenho desta 
função essencial ao bem-estar coletivo, escusada Administração da realização 
dos investimentos programados no setor apenas mediante comprovação de que 
seu arranjo institucional atual (equipamentos, funcionários e recursos) suprem 
plenamente a demanda global pela prestação suficiente do respectivo serviço, o 
que não é a situação revelada nos autos.

3. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES

Ex positis, recomenda este Centro de Apoio Operacional das Promotorias 
de Justiça de Habitação e Urbanismo ao órgão consulente que:

 a) expeça questionamento ao Município de ... sobre as medidas 
já adotadas para atendimento das políticas prioritárias elencadas no Plano 
Diretor e em seu Plano de Ações e Investimentos, com realce para as ações de 
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Regularização Fundiária da Sede Urbana e de Fiscalização Urbana, indicando, 
inclusive, o setor técnico com agentes públicos responsáveis pela sua condução 
(planejamento e gestão territorial; licenciamento de edificações, atividades e 
serviços; controle e fiscalização, etc.) e sua metodologia/estratégia de atuação, se 
necessário requisitando relatórios da respectiva secretaria municipal contendo 
número de alvarás liberados, vistorias realizadas e demais informações de relevo 
para o feito em tela;

 b) expeça questionamento ao Município de ... sobre os itens já 
concretizados do Plano de Ações e Investimentos, bem como sobre sua 
incorporação na legislação orçamentária atualmente vigente, e, paralelamente, 
acompanhe a elaboração e a execução das diretrizes orçamentárias e 
orçamentos anuais nos quais o Plano Plurianual 2014-2017 desembocará, 
visando a assegurar a devida incorporação dos elementos constantes do PAI, em 
todas as suas dimensões, mormente naquelas cujo custeio dependa de recursos 
próprios do Município;

 c) independentemente da situação, em se averiguando omissão do … 
em seu poder-dever de ordenar, controlar e regularizar o uso e ocupação do solo 
urbano, ou recalcitrância em observar, na esfera de seu programa orçamentário, 
as metas, ações e investimentos aos quais se auto-vinculou por meio do Plano 
Diretor Participativo, que sejam empregados pela Promotoria de Justiça os 
instrumentos judiciais ou extrajudiciais cabíveis para coibir tal desídia, com 
salvaguarda, em todas as iniciativas do Poder Público, do direito fundamental à 
moradia digna, em fiel atendimento das Recomendações n. 01/2012 e 01/2013 
da douta Procuradoria-Geral de Justiça do Paraná.

É a consulta.
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Curitiba, 14 de abril de 2014.

ALBERTO VELLOZO MACHADO
Procurador de Justiça

ODONÉ SERRANO JUNIOR
Promotor de Justila

LAURA ESMANHOTO BERTOL
Arquiteta Urbanista

THIAGO DE AZEVEDO PINHEIRO HOSHINO
Assessor Jurídico
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CONSULTA Nº 44/2014

EMENTA: LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES E 
EMPREENDIMENTOS. FALHAS E DEFICIÊNCIAS DOS PROCESSOS 
ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS. POSSÍVEL RESPONSABILIZAÇÃO 
DOS AGENTES PÚBLICOS NA ESFERA CRIMINAL E/OU POR 
IMPROBIDADE. PROPOSTA DE UNIFICAÇÃO DA GESTÃO 
URBANÍSTICO-AMBIENTAL. NECESSÁRIA COMPATIBILIZAÇÃO 
DE CONTEÚDOS, ESCOPO E OBSERVÂNCIA DAS COMPETÊNCIAS 
FEDERATIVAS. PRINCÍPIO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA 
DA CIDADE. SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES 
TERRITORIAIS, COM PUBLICIDADE, TRANSPARÊNCIA ATIVA E 
CONTROLE SOCIAL. ACESSO IRRESTRITO À DOCUMENTAÇÃO 
INTEGRANTE DOS ESTUDOS DE IMPACTO DE VIZINHANÇA E 
CONGÊNERES, NOS DITAMES DA LEI 10.257/2001 E NORMAS 
LOCAIS. RECOMENDÁVEL DISPONIBILIZAÇÃO DO MATERIAL EM 
BASE DE DADOS VIRTUAL. PÓLOS GERADORES DE TRÁFEGO. 
NORMAS DE TOLERÂNCIA TACITAMENTE REVOGADAS POR 
ZONEAMENTO SUPERVENIENTE MAIS RESTRITIVO. AUSÊNCIA 
DE DIREITO ADQUIRIDO. PLANO DIRETOR É INSTRUMENTO 
CONSTITUCIONAL BASILAR DO ORDENAMENTO URBANO, 
SOBREPONDO-SE A TODOS OS DEMAIS REGRAMENTOS 
URBANÍSTICOS EM CONTRÁRIO.

1. Relatório do Caso

 Em 14 de maio de 2014, a ...ª Promotoria de Justiça de ... remeteu a 
este Centro de Apoio Operacional especializado consulta relativa à regularidade 
do modelo de licenciamento urbanístico adotado por aquele município. Foi 
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constatada pela supracitada Promotoria, ao longo do acompanhamento 
de múltiplos casos (cujas peças jurídicas compõem a consulta), a ausência 
de padrão nos processos de licenciamento levados a cabo pelo Município, 
mormente no que tange à elaboração de Estudos de Impacto de Vizinhança, 
com suas respectivas medidas condicionantes, bem como falhas nos aspectos 
de publicidade e transparência da atividade estatal. Exposto tal cenário, os 
questionamentos foram, em resumo:

·Há alguma normativa ou orientação para a análise do Estudo de Impacto 
de Vizinhança, que proponha medidas mitigatórias e compensatórias 
adequadas, conforme tipologia de empreendimentos e seus respectivos 
impactos?

· Há um modelo ou padrão de sistema informatizado de licenciamento 
que garanta a transparência e publicidades dos atos administrativos e 
possa ser recomendado ao Município de Paranaguá?

· Há posicionamento doutrinário estabelecido sobre a unificação dos 
licenciamentos ambiental e urbanístico? Há um modelo que possa ser 
prescrito, neste sentido?

 Tendo tal quadro em vista, e diante de materiais anteriores já remetidos, 
a análise da equipe técnica deste setor centra-se sobre os seguintes tópicos:

1. a problemática dos parâmetros de análise e hipóteses de cabimento 
do Estudo de Impacto de Vizinhança, especialmente no contexto da 
complexidade do ordenamento urbano e de cidade portuária;

2. a uniformização e informatização dos processos de licenciamento;

3. a possibilidade e oportunidade de compatibilização entre os licenciamentos 
ambiental e urbanístico, na medida do que a legislação permite.

 É a apertada síntese.
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2.1. Do procedimento legal do Estudo de Impacto de Vizinhança

 Inicialmente, impende pontuar que a legislação disciplinadora do Estudo 
de Impacto de Vizinhança em vigor no Município de …. consiste na Lei Municipal 
nº 2.822/07 e no Decreto nº 544 /2013, de modo que os procedimentos e 
exigências do EIV acham-se respaldados pelas regras previstas em tais diplomas 
regulamentadores, os quais dispõem sobre o seu conteúdo (aspectos a serem 
ponderados), hipóteses de cabimento (tipologia dos empreendimentos 
potencialmente geradores de impacto urbanístico) e demais formalidades do 
processo de submissão e aprovação. Imputável, portanto, ao ente municipal, a 
responsabilidade pelos danos sócio-ambientais advindos de qualquer dispensa 
ou aplicação insuficiente das normativas em comento.

Em tese, ainda, respondem pessoalmente os agentes dos órgãos 
municipais com atribuição para realizar os licenciamentos urbanísticos, em caso 
de irregularidades em tais processos. Além das medidas repressivas funcionais 
(sindicâncias e punições decorrentes), eventuais desvios podem ser punidos nas 
esferas penal (crimes ambientais) e da improbidade administrativa, inclusive 
simultaneamente. Na primeira hipótese, é expressa a Lei Nacional n. 9.605/1998:

Art. 66. Fazer o funcionário público afirmação falsa ou enganosa, 
omitir a verdade, sonegar informações ou dados técnico-científicos em 
procedimentos de autorização ou de licenciamento ambiental:

Pena – reclusão, de um a três anos, e multa.

Art. 67. Conceder o funcionário público licença, autorização ou permissão 
em desacordo com as normas ambientais, para as atividades, obras ou 
serviços cuja realização depende de ato autorizativo do Poder Público:

Pena - detenção, de um a três anos, e multa.

Por sua vez, quanto ao controle da moralidade administrativa, in re ipsa, 
a Lei n. 8.429/1992 enumera, em seu art. 11, condutas reprovadas ao servidor:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra 
os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que 
viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às 
instituições, e notadamente:
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I – praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso 
daquele previsto, na regra de competência;

II – retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;

III – revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das 
atribuições e que deva permanecer em segredo;

IV – negar publicidade aos atos oficiais; (…)

Nesse diapasão, merece rechaço e sanção qualquer indevida omissão ou 
atuação ofensiva aos princípios cardeais da Administração Pública e Ambiental, 
como favorecimento de particulares pela aplicação não isonômica de regras 
urbanísticas ou abrandamento ilegal de exigências previstas nos estatutos 
federais, estaduais e municipais60.

 Embora inexista, afora o próprio Estatuto da Cidade (Lei n. 10.257/2001) 
marco jurídico padronizador, em nível nacional, dos Estudos de Impacto de 
Vizinhança, sobejam considerações de ordem técnica e documentos orientadores, 
que podem servir de norte, todavia sempre pautados pelas disposições legais 
locais. Citam-se, nesse sentido, a Informação Técnica n. 156/2008 da 4ª Câmara 
de Coordenação e Revisão (Meio Ambiente e Patrimônio Cultural) do Ministério 
Público Federal, em anexo, e, no que tange às condicionantes a serem estipuladas 
para cada empreendimento, o próprio Termo de Referência a ser elaborado 
pela Câmara Técnica do Conselho Municipal de Urbanismo (CTCMU) de ..., a que 
alude o art. 1 º do Decreto Nº 544/2013, o qual deve conter parâmetros para a 
elaboração do estudo de acordo com a natureza do empreendimento61.

60 O mesmo se aplica a liberação e fiscalização de alvarás cedidos pelo Município, de acordo com as 
normativas dispostas no Código de Obras e Edificações do Município (Lei Complementar nº 67/07).

61  Art. 1º Fica Regulamentado o Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV, conforme disposto no 
Capítulo X do Título IV da Lei Complementar nº 60/2007, e da Lei nº 2822/2007, que deverá 
ser executado com base no termo de referência elaborado pela Câmara Técnica do Conselho 
Municipal de Urbanismo - CTCMU, de acordo com as características de cada empreendimento. 
Parágrafo Único - O Termo de Referência para elaboração do EIV/ RIV será realizado pela CTCMU, 
de acordo com o uso, porte e impacto do empreendimento.
Sobre exemplos de Termos de Referência de outras localidades, vide materiais em anexo referentes 
aos Municípios de Curitiba, Goiânia e Porto Alegre.
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2.1.1 Da Lei Municipal 1.912/1995 e legislação disciplinadora do EIV

 Embora a validade da Lei 1.912/95, que versa sobre áreas em que 
empreendimentos geradores de tráfego são permitidos62, não tenha sido objeto 
direto de questionamento da Promotoria, cumpre registrar que o diploma foi 
tacitamente revogado pelos planos urbanísticos posteriormente editados e sua 
legislação correlata.

 A mencionada norma data do ano de 1995, estando defasada e 
em desconformidade com o superveniente Plano Diretor do Município (Lei 
Complementar n. 60/2007). Com a aprovação do novo Plano, que deve nortear 
a totalidade da política urbana, estabeleceu-se também novo zoneamento e 
normas de uso e ocupação do solo (Lei Complementar nº 62/07), de forma que 
as zonas (Zona Portuária I e II, Zona Industrial), às quais a Lei 1.912/95 fazia 
referência, deixaram de existir. A Lei 1.912/95 foi igualmente ultrapassada pelos 
regulamentos supervenientes do Estudo de Impacto de Vizinhança.

Com efeito, note-se que o Plano Diretor e as peças dele derivadas 
(destacadamente, as Leis de Perímetro Urbano, Parcelamento do Solo para fins 
Urbanos, Uso e Ocupação do Solo Urbano e Rural, Sistema Viário, Código de Obras, 
Código de Posturas e instrumentos instituídos pelo Estatuto da Cidade, como o 
EIV, nos termos do art. 3o, III, da Lei Estadual n. 15.229/2006,) caracterizam-se 
como institutos sui generis, isto é, planos urbanísticos escalonados (dos mais 
gerais aos mais específicos), os quais encarnam a competência municipal de 
adequado ordenamento territorial inscrita no art. 30, VIII, da Constituição Federal.

 Sob esta ótica, não podem ser compreendidos como meras peças 
legislativas que se enquadram nas regras tradicionais de hierarquia normativa, 
visto que, para os Municípios que deles dispõem, todo o arcabouço jurídico de 
regência sobre uso e ocupação do solo (o que abarca as atividades comerciais 
e portuárias), a despeito de seu grau de especialidade ou data de entrada em 
vigência, deverá necessariamente se harmonizar com o Plano Diretor (plano 
urbanístico geral) e com os planos setoriais a ele vinculados (como o de 
zoneamento). Nessa esteira discorre a lição de Victor Carvalho Pinto:

62 Em relação aos estudos de pólos geradores de tráfego e procedimentos para seu tratamento, o 
próprio Departamento Nacional de Trânsito consolidou Manual técnico específico, disponível em: 
http://www.urbanismo.mppr.mp.br/arquivos/File/DENATRANMANUALolosGeradores.pdf
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O plano diretor não precisa ser enquadrado nos conceitos tradicionais 
do direito constitucional ou administrativo, uma vez que a Constituição 
reconheceu a existência do direito urbanístico como um ramo autônomo 
do direito (art. 24, I). Como ramo autônomo, o direito urbanístico 
apresenta princípios e institutos próprios, que não se confundem com os 
do direito administrativo. Neste sentido, os planos urbanísticos podem ser 
considerados institutos próprios do direito urbanístico, irredutíveis aos 
conceitos tradicionais de lei, regulamento ou ato administrativo. No direito 
brasileiro, são planos urbanísticos, ao lado do plano diretor, o projeto de 
loteamento (arts. 6o a 17 da Lei 6.766/1979), o projeto de regularização 
fundiária (art. 51 da Lei 11+977/2009) e o plano de operação urbana 
consorciada (art. 33 do Estatuto da Cidade). Pode-se ilustrar a diferença 
entre o regime específico do direito urbanístico e o regime geral do direito 
constitucional pelo fato de que os planos de detalhamento são elaborados 
após o plano geral, devendo respeitá-lo, enquanto as leis específicas 
simplesmente revogam as leis gerais anteriores (…)63

Destarte, independentemente do que as normas de uso e ocupação do 
solo previssem antes da vigência do Plano Diretor Municipal (Lei Complementar 
n. 60/2007) e da Lei de Zoneamento (Lei Complementar n. 62/2007), se houver 
contradição entre elas, considerar-se-ão revogadas as disposições colidentes, 
por força do art. 182, §2o, da Carta Magna, que vincula expressamente a função 
social da propriedade e da cidade à observância das diretrizes estabelecidas 
no Plano Diretor, e não em diploma diverso. De mesmo teor é a disciplina da 
Constituição do Estado do Paraná sobre a matéria:

Art. 152.O plano diretor, instrumento básico da política de desenvolvimento 
econômico e social e de expansão urbana, aprovado pela Câmara 
Municipal, é obrigatório para as cidades com mais de vinte mil habitantes, 
expressando as exigências de ordenação da cidade e explicitando os 
critérios para que se cumpra a função social da propriedade urbana.

§ 1º. O plano diretor disporá sobre:

I – normas relativas ao desenvolvimento urbano;

II – políticas de orientação da formulação de planos setoriais;

63 PINTO, Victor Carvalho. Direito Urbanístico: Plano Diretor e Direito de Propriedade. 3a Edição. 
São Paulo: RT, 2011, p. 232.
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III – critérios de parcelamento, uso e ocupação do solo e zoneamento, 
prevendo áreas destinadas a moradias populares, com garantias de 
acesso aos locais de trabalho, serviço e lazer;

IV – proteção ambiental;

V – ordenação de usos, atividades e funções de interesse zonal.

Nesses termos, sobre os conflitos de direito intertemporal, o 
entendimento doutrinário e jurisprudencial assentado é de que não subsiste 
direito adquirido dos particulares aos parâmetros anteriores de ordenamento, 
a não ser em duas situações: quando já licenciada e iniciada a obra, ou quando 
existe pré-ocupação da atividade comercial, industrial ou de serviço em relação 
ao zoneamento posterior (e, mesmo neste caso, não poderá a mesma ser 
ampliada após a entrada em vigor da lei mais restritiva):

A questão mais aguda neste aspecto configura-se do seguinte modo: 
uma lei que venha a modificar o zoneamento existente pode encontrar 
alguém que, tendo obtido alvará de construção ao tempo da lei anterior, 
tenha iniciado a construção antes do advento da nova lei; supondo-se 
que a alteração promovida pela lei nova implique a mudança da zona, 
ainda assim, nessa hipótese, haverá direito adquirido do proprietário 
de levantar sua construção até o final. Esse o entendimento do STF no 
que diz respeito ao assunto. Contudo, ainda nessa mesma hipótese, se 
a obra ainda não tiver sido iniciada, quando do advento da nova lei, o 
alvará poderá ser cassado, indenizando-se as despesas efetivamente 
realizadas com o projeto da obra ou decorrentes da obtenção do alvará. 
Essa também a orientação do STF sobre o assunto.64

Na jurisprudência, a Superiora Corte de Justiça assim tem se manifestado:

EMENTA: Administrativo. Licença para construir deferida pela autoridade 
municipal. Restrição superveniente da legislação estadual. Obra ainda não 
iniciada. Se a obra ainda não foi iniciada, a restrição é válida. Precedentes 
do Supremo Tribunal Federal. Recurso Especial não conhecido. (STJ – 
Segunda turma. Resp. n. 103.298/PR. Rel. Min. Ari Pargendler. Data do 
Julgamento: 17.11.1998).

64 MUKAI, Toshio. Direito urbano e ambiental. 3ª edição. Belo Horizonte: editora Fórum, 2006, p. 346.
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Por fim, e na mesma verve, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande 
do Sul reafirmou a interpretação de que “uso desconforme é aquele que se 
mostra contrário ao Plano Diretor e, sem que ocorra hipótese de pré-ocupação, 
autoriza o Município a negar alvará de funcionamento e, se já concedido, de 
ofício anulá-lo. Não se configura pré-ocupação se, no momento da entrada em 
vigor da nova lei, não havia uso conforme a ser garantido e, sim, o uso se dera 
no passado e, na hipótese, há quase dez anos. Concomitância não comprovada” 
(RJTJRGS 161:411). 

 Esposando o entendimento supra, é de se ressaltar, ainda, que a Lei de 
Zoneamento, Uso e Ocupação do solo atual não traz qualquer ressalva expressa 
relativa à aplicabilidade do Estudo de Impacto de Vizinhança. É verdade que 
a Zona de Interesse Portuário (ZIP), a Zona de Interesse de Expansão Portuária 
(ZIEP) e a Zona de Desenvolvimento Econômico (ZDE) são caracterizadas pela 
concentração de atividades geradoras de impactos ambientais eurbanísticos:

Art. 39 – A Zona de Interesse Portuário (ZIP) caracteriza-se pelo uso 
prioritário e preponderante de atividades portuárias e correlatas, com 
potencial de impacto ambiental e urbano significativos.

Art. 40 – São objetivos da Zona de Interesse Portuário:
I. dar condições de desenvolvimento e incrementar as atividades 
portuárias;
II. concentrar atividades incômodas ao uso residencial;
III. concentrar atividades de risco ambiental de forma controlada.
§1º – O uso e a ocupação da ZIP deverá respeitar a legislação ambiental 
federal e estadual pertinente.

Art. 41 – A Zona de Interesse para Expansão Portuária (ZIEP) caracteriza-
se por ser uma área continua à Zona de Interesse Portuário, livre de 
ocupação, apta a receber a expansão das atividades portuárias.
 Parágrafo único – Para ocupação da ZIEP devem ser elaborados planos 
específicos de urbanização e sistema viário, de acordo com a legislação 
municipal referente a estes assuntos.

 Art. 42 – É objetivo da Zona de Interesse para Expansão Portuária garantir 
condições de ampliação e incremento das atividades portuárias.
 Parágrafo único – O uso e a ocupação da ZIEP deverá estar em consonância 
com a legislação ambiental federal e estadual pertinente.
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Art. 43 – A Zona de Desenvolvimento Econômico (ZDE) caracteriza-se por 
grandes glebas, ocupadas parcialmente, servidas por importante rede 
viária, aptas para ocupação por atividades industriais, comércio e serviços 
de grande porte, com potencial de incômodo ao uso residencial.
 Parágrafo único – Para ocupação da ZED devem ser elaborados planos 
específicos de urbanização e sistema viário, de acordo com a legislação 
municipal referentes a estes assuntos.
 Art. 44 – São objetivos na Zona de Desenvolvimento Econômico:
I. concentrar atividades econômicas de grande porte;
II. potencializar as atividades econômicas;
III. concentrar atividades de risco ambiental de forma controlada.
IV. concentrar atividades incômodas ao uso residencial de forma 
controlada.
Parágrafo único – O uso e a ocupação da ZDE deverão estar em consonância 
com a legislação ambiental federal e estadual pertinente.
Parágrafo único – Amplia-se o limite da Zona de Desenvolvimento Econômico 
em 180 m (cento e oitenta metros), sentido Porto, conforme mapa anexo.

  Nada obstante, compreende-se, conquanto sejam tais usos admissíveis, 
não existe qualquer indicação de dispensa do Estudo de Impacto de Vizinhança e 
das possíveis medidas mitigadoras, reparadoras ou compensatórias relativas aos 
impactos gerados.  Frisa-se nesse sentido, que a permissividade, em abstrato, 
não implica em direito adquirido a priori pelos particulares, podendo ser 
condicionada segundo critérios de interesse público, desde que fundamentos 
tecnicamente. A partir do diagnóstico do EIV é que se poderá vislumbrar as 
estratégias e mecanismos de mitigação dos efeitos deletérios empreendimento/
atividade analisados, sem que se impeça seu desenvolvimento.  

Importa consignar, em adendo, que a relevância da operacionalização 
do EIV é sobrelevada pela existência de remanescente de uso residencial dentro 
do perímetro da Zona Portuária, realidade esta que não aparenta haver sido 
devidamente considerada no momento de alteração do zoneamento da cidade, 
conforme se depreende da argumentação lançada na peça de Apelação da ...ª 
Promotoria de Justiça nos Autos ...

2.2. Da publicidade e da transparência nos processos de licenciamento

 Note-se que todo o processo relativo à aprovação dos Estudos de 
Impacto de Vizinhança deve ser público e que o EIV em si deve ser acessível a 
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qualquer interessado, conforme dispõe o Estatuto da Cidade (art. 37, parágrafo 
único) e o Decreto Municipal nº 544/2013, independentemente de interesse 
específico:

Art. 23 - Dar-se-á obrigatória publicidade ao EIV/ RIV.

§ 1º – O EIV/ RIV deverá ser afixado em local público, durante o prazo 
mínimo de 30 (trinta) dias antes da data designada para a audiência 
pública, conforme Artigo 13 – Seção II – Da elaboração do EIV especifica.

§ 2º – A solicitação de cópia integral ou parcial do EIV/ RIV deve ser 
encaminhada por escrito à CTCMU, devidamente protocolada no 
PROTOCOLO GERAL DA SEMAD, que deverá encaminhá-la para a Secretaria 
Municipal de Urbanismo e Gestão Fundiária, responsável pelo repasse 
do mesmo para análise e parecer da CTCMU, que será responsável pela 
solicitação de reprodução do material, a expensas do requerente.

§ 3º - Qualquer indivíduo, independentemente da comprovação de 
interesse específico, terá acesso às informações de que trata esta Lei, 
mediante requerimento escrito, no qual assumirá a obrigação de não 
utilizar as informações colhidas para fins comerciais, sob as penas da lei 
civil, penal, de direito autoral e de propriedade industrial, assim como de 
citar as fontes, caso, por qualquer meio, venha a divulgar os aludidos dados.

 Note-se ainda, que o Plano Diretor do Município de ... estabelece no 
Capítulo III, relativo ao Plano de Ações Prioritárias, que:

Art. 22 – Ficam estabelecidos os seguintes setores prioritários de ação:

I – organização institucional da prefeitura e implementação de sistema 
integrado de informações municipais;

Sendo ainda notório todo o Capítulo IV, relativo à Política de 
Desenvolvimento Institucional e Gestão Democrática, do qual destacamos as 
seguintes disposições:

Art. 23 – São diretrizes da Política de desenvolvimento institucional:

[…]

IV – implantar e atualizar um banco de dados e informações 
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georreferenciadas do município, que auxiliará no planejamento e 
monitoramento municipal;[…]

Parágrafo Único – Para a consecução da política de desenvolvimento 
institucional devem ser observadas as seguintes diretrizes:

I – promover a gestão municipal participativa;

II – estabelecer um sistema de informações sobre o município, 
organizando banco de dados georreferenciado, periodicamente 
atualizado, que auxiliará no planejamento e monitoramento municipal;

III – fortalecer a capacidade municipal de regulação e gestão da cidade, 
dotando os setores competentes de condições técnicas, institucinstitucionais 
e operacionais necessárias ao exercício de suas funções.

 Por fim, o Plano Diretor traz sessão específica sobre o “Sistema Único 
de Informações”, no Capítulo relativo ao “Sistema Municipal de Planejamento e 
Gestão Territorial”, acenando:

Art. 125 – O Sistema Único de Informações tem como objetivo:

I – produzir e sistematizar informações públicas, evitando a duplicação 
de meios e instrumentos para fins idênticos;

II – controlar e monitorar o uso e ocupação do solo municipal;

III – alimentar e facilitar a integração de sistemas e mecanismos setoriais 
(viário e transporte, tributário, preservação e recuperação ambiental, 
bens sócioambientais e outros), garantindo o registro das informações 
produzidas;

IV – difundir as informações públicas.

Art. 127 – Os agentes públicos e privados ficam obrigados a fornecer 
à Prefeitura todos os dados e informações que forem considerados 
necessários ao Sistema Único de Informações, obedecendo aos prazos, 
condições e penalidades fixados pelo Poder Executivo Municipal.

Tendo em vista o conjunto de diretrizes institucionalizadas pelo 
processo participativo do Plano Diretor, e constatada a omissão ou falha 
reiterada do Município na disponibilização de informações e no padrão de 
fiscalização e concessão de alvarás, que envolvem a realização do Estudo 
de Impacto de Vizinhança, subsiste suficiente embasamento jurídico para 
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compelir o Poder Público a adequar-se às exigências gerais da publicidade e 
legalidade que recaem sobre a administração pública, na gestão democrática 
da cidade. Nesse sentido, a norma engendra a possibilidade de fiscalização e 
controle (da sociedade civil, do Parquet e jurisdicional), sob o ponto de vista da 
transparência ativa (art. 8º da Lei 12.527/11 – Lei do Acesso à Informação65) e 
do controle social.

Ademais, constante como prioridade do Plano Diretor a 
organização de sistema de informações integrado, cabível o acompanhamento 
do órgão de execução à sua progressiva implementação, observando a 
necessária articulação com o planejamento orçamentário. Ainda que o 
referido sistema se preste, sobretudo, a qualificar a gestão sócio-territorial da 
Administração, parte dos dados nele albergados é de interesse público coletivo 
e irrestrito, recomendando-se, por conseguinte, a disponibilização de todos os 
processos de licenciamento (inclusive de loteamentos) e documentos relativos 
aos EIVs produzidos em base digital, aproveitando-se dos sítios de transparência 
fomentados pelos setores ministeriais de Proteção ao Patrimônio Público ou em 
espaço de hospedagem próprio, a exemplo do modelo adotado pelo Município 
de Londrina66, entre outros.

 

2.3. Da possibilidade e oportunidade da unificação dos licenciamentos 
ambiental e urbanístico

 A princípio, não há posição firmada no sentido da impossibilidade 
da unificação dos procedimentos urbanístico e ambiental. Ao contrário, 
a literatura especializada aponta exatamente nesta direção, visando à 
otimização e desburocratização dos serviços públicos, em atendimento aos 
princípios da eficácia e celeridade. Subsiste, ademais, crítica à fragmentação 
e ao desenvolvimento em apartado das disciplinas ambiental e urbanística, 
o que prejudica apreensão holística dos impactos causados e da repercussão 

65 “Art. 8º – É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de 
requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de 
informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas.”

66 Naquele município, diversos parâmetros e delimitações do zoneamento urbano, bem como 
processos administrativos de licenciamento e Estudos de Impacto de Vizinhança acham-se 
veiculados na internet, nos sites: Portal EIV Online (http://eivonline.londrina.pr.gov.br/) e 
Zoneamento Fácil (http://zoneamento.londrina.pr.gov.br/).
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cumulativo-sinérgica de cada atividade licenciada. A construção de um sistema 
de licenciamento urbanístico-ambiental minimamente integrado poderia 
contribuir sobremaneira para o enfrentamento das problemáticas supracitadas.

Tangenciando os estudos elaborados no âmbito de cada modalidade de 
licenciamento, não se olvide a defesa de que o Estudo de Impacto Ambiental 
– EIA poderia incluir os diversos aspectos do EIV, ampliando seu escopo e 
sua abrangência67. Todavia, a configuração atual do direito urbanístico e 
ambiental brasileiro é clara ao distingui-los, especialmente no que compete ao 
licenciamento.

 O EIV emergiu no ordenamento brasileiro com atraso em face do 
regramento do EIA-RIMA, justamente embasado no diagnóstico de que amiúde 
ocorria preterimento das questões sociais e urbanísticas no licenciamento 
ambiental, uma vez que as instituições intervenientes e as próprias equipes de 
consultoria achavam-se mais voltadas ao meio-ambiente natural (água, ar, fauna, 
flora e solo) que ao artificial. Não por outra razão, o Estatuto da Cidade enfatizou:

 Art. 38. A elaboração do EIV não substitui a elaboração e a aprovação 
de estudo prévio de impacto ambiental (EIA), requeridas nos termos da 
legislação ambiental.

 Os conteúdos do Estudo de Impacto Ambiental e do Estudo de Impacto 
de Vizinhança são diversos, vez que se debruçam sobre conceitos de impacto 
diferentes.  O conteúdo mínimo e a definição de impacto ambiental do EIA 
encontram-se dispostos na Resolução 01/86 do CONAMA (que abarca, ao 
menos em abstrato, o meio sócio-econômico), e do EIV no artigo 37 do Estatuto 
da Cidade. Depreende-se, portanto, das definições e do lapso temporal entre 
as normativas, que este último foi instituído precisamente para contemplar 
aspectos negligenciados ou subdimensionados nas prospecções ambientais 
convencionais.

Noutro giro, as competências para a concessão de licenças são também 
distintas, vez que, na maioria dos casos, o licenciamento ambiental cabe aos 

67 Nesse sentido, conferir: SÉGUIN, Elida. Estatuto da Cidade. Rio de Janeiro: Forense, 2002. p 44-45.



176
V. 2: PARCELAMENTO DO SOLO E LICENCIAMENTOS URBANÍSTICOS

Estados e à União, ao passo que o urbanístico é de incumbência municipal68. 
Assim, poder-se-ia falar em licenciamento integrado tão somente naqueles 
municípios que disponham de competência para o licenciamento ambiental 
pleno através de órgão devidamente integrado ao SISNAMA em consonância 
com os ditames da Lei Complementar Nacional n. 140/2001 e da Resolução n. 
88/2013 do Conselho Estadual do Meio Ambiente do Paraná. Assim mesmo, 
resta controvérsia sobre a competência para licenciar atividades de maior 
escala nos municípios integrantes de faixas costeiras. O II Plano Nacional de 
Gerenciamento Costeiro, em seu item 7.1.2., ‘j’, determina ao IBAMA que 
desempenhe tal tarefa, quando incidente sobre municípios nele listados, qual 
ocorre com o Município de Paranaguá69. Sobre as discrepâncias possivelmente 
engendradas neste contexto, versa o Procurador da República Alessander 
Wilckson Cabral Salles:

Ademais, considerando-se que compete ao IBAMA o licenciamento 
de obras ou atividades realizadas na zona costeira brasileira, em face, 
principalmente, da caracterização constitucional deste bioma como 
“patrimônio nacional”, outra conclusão, também inevitável e não 
menos absurda, seria a de que qualquer obra ou atividade desenvolvida 
nos limites territoriais do município de Fortaleza – definido pelo PNGC 
II como integrante da faixa terrestre da zona costeira –, mesmo que 
distantes consideravelmente das faixas litorâneas deste município –, 
além de demandarem a apresentação de EPIA/RIMA, deveriam ser, 
sempre, licenciadas pelo IBAMA, o que equivaleria a eliminar, nestes 
municípios definidos no PNGC II, a atuação dos órgãos estaduais e 
municipais de licenciamento ambiental. Portanto, a adoção do critério 
político-administrativo de delimitação da faixa terrestre da zona 
costeira a partir das áreas dos respectivos municípios classificados como 
“litorâneos” segundo a tipologia adotada pelo PNGC II, é absolutamente 
destituída de razoabilidade científica, técnica ou jurídica, pelos motivos 
acima considerados.70

68 SOARES, Lucéia Martins, Estudo de Impacto de Vizinhança in Estatuto da Cidade (Comentários à 
Lei Federal 10.257/2001). Coord. Adilson Abreu Dallari e Sérgio Ferraz. São Paulo: SBDP/Malheiros: 
2002.p.294.

69 Plano integral acessível em: http://www.mma.gov.br/estruturas/orla/_arquivos/pngc2.pdf

70 SALLES, Alessander Wilckson Cabral. A atuação do MPF nas cidades costeiras. Estudo apresentado 
ao Grupo de Trabalho de Ordenamento Urbano da 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do 
Ministério Público Federal, p. 8. Disponível em: <http://4ccr.pgr.mpf.mp.br/institucional/grupos-
de-trabalho/encerrados/gt-zona-costeira/docs-zona-costeira/Parecer_Zona_Costeira.pdf>
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Evidenciam-se, enfim, plúrimas dimensões de compatibilização, formal 
(na esfera da distribuição de competências) como materialmente (no âmbito 
dos conteúdos tematizados em cada espécie de licenciamento). Dentro de um 
mesmo nível federativo (municipal, in casu), nada impede, antes tudo recomenda 
a unificação urbanístico-ambiental, tomadas as cautelas necessárias71. Enquanto 
tal integração não se efetiva, contudo, não pode o Município dispensar o 
licenciamento urbanístico (que avalia, nas edificações e empreendimentos, 
questões sanitárias, de habitabilidade, de segurança, estéticas, etc.), de sua 
alçada, agarrando-se a prévia licença ambiental já emitida pelo Estado do 
Paraná, haja vista os objetivos nitidamente distintos de cada instituto jurídico.

 

 É a consulta.

Curitiba, 15 de julho de 2014.

Alberto Vellozo Machado
Procurador de Justiça

Odoné Serrano Júnior
Promotor de Justiça

Thiago de Azevedo Pinheiro Hoshino
Assessor Jurídico

Mariana Marques Auler
Estagiária de Direito

71 Para uma análise comparativa dos trâmites de licenciamento ambiental-urbanístico nos municípios 
brasileiros, sugere-se: MOTTA, Diana Meirelles e PÊGO, Bolívar (Orgs.). Licenciamento ambiental para 
o desenvolvimento urbano: avaliação de instrumentos e procedimentos. Rio de Janeiro: Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, 2013. Disponível em: <http://www.urbanismo.mppr.mp.br/
arquivos/File/IPEAlicencimanetoambientalparaesenvolvimentourbano.pdf>.
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CONSULTA 79/2017 – ÁREA 
HABITAÇÃO E URBANISMO

EMENTA: LICENCIAMENTO URBANÍSTICO. CONTROLE 
PREVENTIVO. ANÁLISE DE PROJETOS EDILÍCIOS PARA 
EMISSÃO DE ALVARÁS. FUNÇÃO PÚBLICA DE NECES-
SÁRIO DESEMPENHO POR PROFISSIONAIS HABILITA-
DOS. FORMAÇÃO EM ENGENHARIA OU ARQUITETU-
RA. LEIS 5.194/1966 E 12.378/2010 E NORMAS DOS 
RESPECTIVOS CONSELHOS DE CLASSE. VISTORIAS, 
PERÍCIAS, AVALIAÇÕES, LAUDOS E PARECER QUE 
EXIGEM RESPONSABILIDADE TÉCNICA COMPATÍVEL. 
EXERCÍCIO ILEGAL DE ATIVIDADE. PROCESSOS E ATOS 
ADMINISTRATIVOS. MANIFESTAÇÃO TÉCNICA QUE É 
ELEMENTO ESSENCIAL DE MOTIVAÇÃO DA DECISÃO. 
PLANO DIRETOR. APRIMORAMENTO E PROFISSIONA-
LIZAÇÃO DA GESTÃO URBANA. MEDIDAS.

 Trata-se de questionamento da ….ª Promotoria de Justiça da Comarca 
de …. sobre a exigibilidade de que as análises de projetos construtivos 
sejam procedidas por profissionais engenheiros ou arquitetos, no âmbito 
de licenciamento urbanísticos municipais. Juntamente com o quesito foram 
encaminhadas as manifestações do CREA/PR e do CAU/PR indicando as 
atribuições de cada área e recomendando que a emissão de licenças e alvarás 
seja realizada por técnicos habilitados (pp. 61-68).
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  De partida, urge elucidar os alvarás de construção, reforma e ampliação 
de edificações particulares enquadram-se no conceito de licenças edilícias72, as 
quais expressam o poder de polícia administrativo do Município por meio do 
chamado controle prévio ou preventivo:

O controle prévio ou preventivo da atividade edilícia – incluindo, aí, o 
preparo do solo para a edificação, realiza-se pela aprovação de projeto 
de construção ou de plano de loteamento (…) a aprovação de projetos 
ou planos constitui pressuposto das autorizações e das licenças. Para 
se obter a autorização ou a licença há que se apresentar à repartição 
competente da Prefeitura o plano de parcelamento do solo ou projeto 
de obra firmado por profissional habilitado, elaborado de acordo com as 
diretrizes e exigências técnicas estabelecidas na legislação edilícia e de 
parcelamento do solo. Verificada a conformidade do projeto ou plano 
com as exigências legais, deverá ser outorgada autorização ou licença, 
conforme o caso73.

 Ora, se é indubitável que a elaboração de projetos edilícios demanda a 
assunção de responsabilidade técnica por profissional habilitado (Engenheiro ou 
Arquiteto)74, a questão cinge-se em saber se também a análise e aprovação de tais 
projetos, com consequente expedição ou negativa dos alvarás, também o requer.

 Aqui, vale recordar que os processos de licenciamento urbanístico 
são conjuntos encadeados de atos administrativos que, para além da fase de 

72 “As licenças mais caracteristicamente edilícias são as licenças para edificar (ou licenças para 
construir), para reformas, para reconstruções e para demolições. Para efeitos urbanísticos 
merecem, destaque as licenças para edificar e para demolição, porque são as que admitem 
o exercício de atividades que interferem diretamente com a ordenação urbana – e, portanto, 
constituem instrumentos de controle da aplicação de norma de urbanismo.” (SILVA, José Afonso 
da. Direito Urbanístico Brasileiro,. 7A ed. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 437-438.)

73 SILVA, J. A. Op. cit., p. 432-433.

74 Vide Lei Municipal Nº 1770/2007 (Código de Obras): “Art. 2o Serão reguladas pelo presente Código 
as seguintes obras efetuadas por particulares ou entidade pública, na zona urbana, de expansão 
urbana e rural no Município, obedecidas as prescrições legais federais e estaduais pertinentes: 
I - Toda construção, reconstrução, reforma, ampliação, demolição; II - Projetos de edificações; 
§ 1º Os projetos, serviços e obras referidas neste artigo, executados por órgão 
público ou por iniciativa particular, estarão obrigados à prévia Licença Municipal. 
§ 2º Os projetos, serviços e obras referidas neste artigo devem ser executados de acordo com as 
exigências contidas neste Código e na Lei de Uso e Ocupação do Solo, mediante a assunção de 
responsabilidade por profissional legalmente habilitado com registro no Conselho Regional de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA.”
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controle prévio, contemplam etapas de controle concomitante à construção 
(a fim de averiguar se sua execução se perfaz de acordo com o aprovado) e 
sucessivo/repressivo (a posteriori), que se consubstancia no “habite-se”, sem o 
qual a ocupação não é admitida. É dizer: aprovação e fiscalização acham-se, de 
certo modo, jungidas, não havendo, em si, problema caso tais funções sejam 
exercidas pelo mesmo setor ou agente público.

 O que é, de toda maneira, imprescindível, é que a análise, parecer 
técnico e eventual aprovação dos supramencionados projetos de edificação 
urbana seja realizada por profissionais habilitados a tanto por sua formação. Tais 
profissionais devem, portanto, ter, no mínimo, a mesma especialidade daqueles 
que elaboram os projetos, posto que a responsabilidade por sua análise não é 
menor do que a de sua elaboração.

 Segundo a legislação atualmente vigente no Brasil, as únicas categorias 
de profissionais habilitados para vistoria, perícia, avaliação, laudo e parecer 
técnico sobre projetos desta natureza são os Engenheiros e Arquitetos. São 
esses os termos da Lei 5.194/1966, seguida da Resolução CONFEA 218/1973, 
bem como da Lei 12.378/2010, especificada pela Resolução CAU 51/2013:

LEI Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966.

Art. 1º As profissões de engenheiro, arquiteto e engenheiro-agrônomo 
são caracterizadas pelas realizações de interêsse social e humano que 
importem na realização dos seguintes empreendimentos:

(...)

c) edificações, serviços e equipamentos urbanos, rurais e regionais, nos 
seus aspectos técnicos e artísticos;

Art. 6º Exerce ilegalmente a profissão de engenheiro, arquiteto ou 
engenheiro-agrônomo:

a) a pessoa física ou jurídica que realizar atos ou prestar serviços público 
ou privado reservados aos profissionais de que trata esta lei e que não 
possua registro nos Conselhos Regionais;

b) o profissional que se incumbir de atividades estranhas às atribuições 
discriminadas em seu registro

RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 JUN 1973 CONFEA

Art. 1º - Para efeito de fiscalização do exercício profissional correspondente 
às diferentes modalidades da Engenharia, Arquitetura e Agronomia em 
nível superior e em nível médio, ficam designadas as seguintes atividades: 
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(...)

Atividade 06 - Vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer 
técnico;

LEI Nº 12.378, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2010.

Art. 2o  As atividades e atribuições do arquiteto e urbanista consistem em: 

VI - vistoria, perícia, avaliação, monitoramento, laudo, parecer técnico, 
auditoria e arbitragem; 

Art. 7o  Exerce ilegalmente a profissão de arquiteto e urbanista a pessoa 
física ou jurídica que realizar atos ou prestar serviços, públicos ou privados, 
privativos dos profissionais de que trata esta Lei ou, ainda, que, mesmo 
não realizando atos privativos, se apresenta como arquiteto e urbanista ou 
como pessoa jurídica que atue na área de arquitetura e urbanismo sem 
registro no CAU. 

RESOLUÇÃO N° 51, DE 12 DE JULHO DE 2013

Art. 2° No âmbito dos campos de atuação relacionados nos incisos deste 
artigo, em conformidade com o que dispõe o art. 3° da Lei n° 12.378, de 
2010, ficam especificadas como privativas dos arquitetos e urbanistas as 
seguintes áreas de atuação:

I - DA ARQUITETURA E URBANISMO:

(...)

e) desempenho de cargo ou função técnica concernente à elaboração ou 
análise de projeto arquitetônico;

 Vale salientar, para que não reste questionamentos, que o anexo da 
Resolução 51/2013 bem define a função técnica de “análise de projeto”:

Análise de projeto: atividade que consiste em verificar, mediante exame 
minucioso, a conformidade de um projeto arquitetônico, urbanístico ou 
paisagístico em relação a todos os condicionantes legais que lhes são 
afetos, com vistas à sua aprovação e obtenção de licença para a execução 
da obra, instalação ou serviço técnico a que ele se refere;

 Tal conceito se amolda à atividade de avaliação e aprovação de projetos 
edilícios em licenciamentos urbanísticos, executada pelos servidores do 
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Município de …., de maneira que apenas estão legalmente autorizados a realizá-
la os detentores das habilitações acima descritas, sob pena de exercício ilegal 
da profissão. Os diplomas sobrecitados disciplinam sanções para os que assim 
extrapolem o limiar de suas atribuições, o que pode estar ocorrendo no caso 
narrado pela Promotoria de Justiça, se os fiscais atualmente responsáveis pelos 
alvarás de construção não dispuserem da formação necessária para tanto. Nesta 
hipótese, não apenas os atos administrativos por eles praticados podem ser 
questionados em sua presunção de legalidade e legitimidade, como também as 
autoridades que assinam os alvarás podem ser responsabilizadas por eventuais 
irregularidades, colocando em risco a segurança jurídica.

 Reforça-se que, mesmo quando as licenças (alvarás de autorização, 
de construção, de funcionamento, etc.) não sejam assinadas pessoalmente 
pelos servidores que analisem os respectivos projetos, a fase de avaliação 
que é de sua alçada é incontornável, posto que somente profissionais da área 
(engenheiros ou arquitetos) podem assumir a responsabilidade técnica por 
esta aprovação e pelo confronto dos projetos com as condicionantes legais. 
Noutras palavras: ainda quando as autorizações e licenças urbanísticas sejam 
oficialmente firmadas pelo Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos 
e Habitação75, autoridade que toma a final decisão administrativa, não se pode 
dispensar a fase de apreciação técnica, com emissão de parecer por profissional 
habilitado a interpretar os projetos, sem o que não se conforma o ato jurídico 
perfeito e o licenciamento resta eivado de elemento fundamental. Assim, é de 
se concluir que do Secretário, ele mesmo, ou da correlata autoridade que emite/
assina tais alvarás não se exige, necessariamente, a formação em engenharia ou 
arquitetura, desde que sua decisão esteja motivada em análise prévia e parecer 
favorável dos técnicos da área.

 Por sua vez, importa repisar, como já decalcado na resposta do CREA-
PR, que os técnicos em edificações, técnicos de segundo grau e de nível superior 
(tecnólogos) apresentam restrições quanto à responsabilidade técnica, inclusive 

75 Este é, de acordo com a estruturação administrativa presente do Município de Rio Negro, órgão 
incumbido dos licenciamentos urbanos, segundo teor do art. 31 da Lei Municipal nº 1346/2003: 
“Art. 31 O âmbito da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e Habitação compreende: 
as atividades concernentes à elaboração de projeto, construção e conservação de obras públicas, 
assim como os licenciamentos e a fiscalização de obras particulares de acordo com Código de 
Obras; (...) propiciar a ocupação do espaço urbano de forma racional e harmônica com o Plano 
Diretor, respeitando as regras de planejamento urbano, (...) (Redação dada pela Lei nº 2294/2013)”
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quanto à atividade 06 (Vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e 
parecer técnico) da Resolução CONFEA 218/73, razão pela qual não é admissível 
que se encarguem da análise de projetos de construção e/ou urbanização, 
sozinhos. Tais limitações acham-se esmiuçadas na Lei Federal 5524/68 e 
também no Decreto 90.922/85, que situa esses profissionais como auxiliares 
dos engenheiros ou arquitetos.

 Sobre os técnicos de nível superior, informa a doutrina:

Esses profissionais, uma vez inscritos no CREA, podem realizar os seus 
trabalhos com autonomia técnica, sujeitos ao mesmo controle ético-
profissional dos demais, mas não se confundem com os engenheiros, 
arquitetos e engenheiros agrônomos, porque, como estabelece a própria 
legislação que os rege, sua habilitação é intermediária de grau superior e 
com responsabilidades limitadas às partes das obras que executam76.

 Ainda, ressalva Hely Lopes Meirelles quanto aos técnicos de segundo grau:

Suas atribuições são, pois, assemelhadas às dos técnicos de nível superior, 
com exclusão das atividades enunciadas nos itens 06 e 13 do art. 1o da 
mesma Resolução CONFEA 218/197377.

 Destarte, outra posição não é viável senão a da exclusividade da 
atividade de análise de projeto edilício desempenhada por engenheiros ou 
arquitetos, preferencialmente concursados, dada a tipicidade da função pública 
do licenciamento78.

 Com a contemporânea complexificação e especialização da área de 
conhecimento, já não se pode permitir diletantismo na gestão urbana, devendo a 
eventual defasagem dos quadros administrativos ser suprida, como, aliás, é diretriz 
do próprio Plano Diretor de …. (Lei Municipal 1764/2007) inscrita no art. 28, I e II:

76 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito de Construir, 11a ed. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 449.

77 MEIRELLES, H. L. Op. cit., p. 450.

78 Sobre o tema, conferir a Nota Técnica CAOPJMAHU 02/2017, em anexo.
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Art. 28 Como forma de alcançar a concretização das diretrizes 
estabelecidas faz-se necessária a readequação da estrutura 
administrativa e o estabelecimento de ações objetivas para a gestão 
deste Plano Diretor Municipal, considerando as seguintes diretrizes: 
I - O Executivo promoverá a adequação da sua estrutura 
administrativa, quando necessário, para a incorporação das 
diretrizes e ações previstas na legislação, mediante a reformulação 
das competências de seus órgãos da administração direta; 
II - Caberá ao Executivo garantir os recursos e procedimentos necessários 
para a formação e manutenção dos quadros necessários no funcionalismo 
público para a implementação das propostas definidas nesta lei 
coordenadas pela Secretaria de Planejamento.

 Do exposto, conclui-se pela necessidade de correção da sistemática 
aplicada pelo Município de …. nos licenciamentos urbanísticos, sugerindo-se ao 
órgão de execução a adoção das medidas administrativas (como recomendação 
e/ou TAC) e judiciais destinadas a: a) imediata suspensão da aprovação de 
parcelamentos do solo urbano e da emissão de alvarás de construção, reforma, 
ampliação ou funcionamento sem análise técnica e parecer fundamentado 
de profissionais devidamente habilitados (engenheiros ou arquitetos); b) 
designação de profissionais habilitados, preferencialmente concursados, para 
tais funções na Secretaria específica; c) se necessário, realização de concurso 
público para suprir deficiências do quadro de pessoal do Município.

 É a consulta.

Curitiba, 10 de abril de 2018.

Alberto Vellozo Machado
Procurador de Justiça
Coordenador do CAOPJMAHU

Laura Esmanhoto Bertol
Arquiteta e Urbanista
CAU/PR – A43637-2  

Thiago de Azevedo Pinheiro Hoshino
Assessor Jurídico
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CONSULTA N. 69/2013

EMENTA: INSTALAÇÃO DE GRANDE EMPREENDIMENTO 
GERADOR DE IMPACTOS URBANOS. INSUFICIÊNCIA DAS 
INFORMAÇÕES ENCAMINHADAS PELO MUNICÍPIO. URGÊNCIA 
DE APROVAÇÃO POR LEI MUNICIPAL DO PLANO DIRETOR JÁ 
ELABORADO, COM POSTERIOR REVISÃO E ATUALIZAÇÃO. 
OMISSÃO E MORA CARACTERIZADAS DOS PODERES 
EXECUTIVO E LEGISLATIVO. GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO 
DE PARTICIPAÇÃO POPULAR. PRECEDENTES JUDICIAIS. 
NECESSIDADE DE PRÉVIO ORDENAMENTO TERRITORIAL DA 
REGIÃO A SER URBANIZADA. CONTROLE DA REGULARIDADE 
DA EXPANSÃO DO PERÍMETRO URBANO, NOS TERMOS DO 
ART. 42-B DA LEI 10.257/2001. DEFICIÊNCIAS DOS ESTUDOS 
DE IMPACTO AMBIENTAL PASSÍVEIS DE SEREM SANADAS POR 
MEIO DE NOVOS ESTUDOS DE IMPACTO DE VIZINHANÇA. 
ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS METAS DO PLANO 
LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL. EXISTÊNCIA 
DE COMUNIDADES RURAIS E RESERVAS INDÍGENAS NO 
TERRITÓRIO MUNICIPAL.

 

• O CASO

Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado sob n. MPPR ..., 
na data de 02 de julho do corrente ano, pela Promotoria de Justiça da Comarca 
de ... para o fim de registrar o acompanhamento preventivo das diversas 
adequações e políticas necessárias para inibir ou mitigar, ao máximo, violações 
a direitos difusos, coletivos e individuais indisponíveis decorrentes da instalação 
de complexo fabril de papel e celulose da empresa ..., no respectivo Município.
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 Tal atuação ministerial preventiva se justifica em face de estudos 
que apontam, exemplificativamente, para as seguintes problemáticas em 
decorrência desse novo empreendimento:

a) Forte atração populacional, gerando adensamento da 
cidade, aprofundando o deficit de habitação já existente nos 
Municípios receptores e produzindo incremento da pressão 
sobre as diversas políticas sociais, equipamentos públicos e 
infraestrutura disponíveis;

b) Ampliação da demanda imobiliária, dificultando o acesso 
à terra urbano, induzindo novos parcelamentos do solo e 
modificações das normas de uso e ocupação do solo (parâmetros 
urbanísticos), levando à expansão da malha urbana sobre áreas 
rurais e repercutindo no aumento do custo da moradia, que 
será, em grande medida, assumido pela comunidade e pelo 
Poder Público em futuras ações, na ausência de adequado e 
prévio planejamento;

c) Edificações de larga escala, como complexos industriais 
e grandes conjuntos residenciais, bem como intervenções 
profundas no sistema viário e elevação dos fluxos de veículos 
automotores, comprometendo a mobilidade urbana.

 Inicialmente, seguindo orientação emanada por este Centro de 
Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Habitação e Urbanismo, a 
Promotoria de Justiça de ... requisitou do Prefeito Municipal cópia dos seguintes 
documentos: a) Plano Diretor Municipal; b) Plano de Mobilidade Urbana; 
c) Plano Local de Habitação de Interesse Social; d) Lei do Perímetro Urbano; 
e) Ações e Programas de Saneamento Básico; f) demais peças da legislação 
urbanística básica; g) Contratos, convênios, termos de anuência ou de parceria 
e quaisquer outros documentos referentes a tratativas entabuladas entre o 
Município e a empreendedora, objetivando concessões ou repartições de 
benefícios, contraprestações, medidas de compensação, mitigação ou reparação 
de impactos, etc.
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 Requisitaram-se também informações acerca da fase atual do processo 
de execução de novos loteamentos e conjuntos habitacionais no Município.

 Em atendimento à requisição ministerial, o Arquiteto Urbanista ..., 
Assessor Técnico do Plano Diretor do Município de ..., encaminhou o seguinte 
conjunto documental (apenso 1):

 a) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos;

 b) Plano Local de Habitação de Interesse Social (com CD-Rom);

 c) Leis n. 746/2006 e 1162/2010, que constituíram o Conselho 
Municipal de Habitação e o Fundo Municipal a ele vinculado, bem como Decreto 
n. 049/2013, que define sua composição atual;

 d) Lei n. 061/1985, versando sobre o parcelamento do solo para fins 
urbanos no Município de ... (sem, contudo, indicar data de sua publicação ou 
entrada oficial em vigor);

e) Código de Obras Municipal (Lei n. 062/1985) e Código de Posturas 
Municipal (Lei n. 048/1985 e alterações posteriores);

f) Decreto n. 1.345/2012, que concede incentivos fiscais do Município 
à pessoa jurídica ...;

g) CD-Rom contendo metodologia, relatórios, mapas temáticos, 
diagnósticos, avaliações e minutas de projeto de lei formulados no âmbito do 
processo de elaboração do Plano Diretor Municipal de ...

  Manifestou-se, ainda, por escrito, destacando os seguintes pontos:

a) O Plano Diretor do Município de ... foi elaborado, em 2009, 
com base em estudos técnicos de consultoria contratada pelo 
Poder Executivo, e encaminhado para a Câmara Municipal, 
mas ainda não foi objeto de deliberação pelo Poder Legislativo, 



190
V. 2: PARCELAMENTO DO SOLO E LICENCIAMENTOS URBANÍSTICOS

tampouco as demais peças legislativas correlatas, ou seja, não 
foram nem aprovados nem rejeitados pelo Parlamento local;

b) O Plano Diretor do Município de ... concluído, mas ainda 
não vigente em razão da omissão do Legislativo, já se encontra, 
parcialmente, desatualizado, carecendo de revisão.

 É o sintético relato. Seguem as ponderações deste Centro de Apoio.

• PONDERAÇÕES DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DE 
HABITAÇÃO E URBANISMO

2.1. DAS LACUNAS DO MATERIAL ENCAMINHADO PELO MUNICÍPIO DE ...

 De plano, é de se destacar que a requisição ministerial não foi atendida, 
em sua completude, pelo Município de ... Entre as graves lacunas identificadas 
pela equipe técnica deste setor especializado no material encaminhado, 
impende salientar que não foi remetida a lei atual que delimita o perímetro 
urbano municipal, tampouco a Lei de Uso e Ocupação do Solo, responsável pela 
configuração concreta do zoneamento da cidade, conformador, prima facie, da 
função social da propriedade urbana.

 À parte tais deficiências, faltam elementos necessariamente integrantes 
do Plano Diretor Municipal e seus complementos (nos termos da Lei Estadual n. 
15.229/2006), como o memorial descritivo do perímetro urbano proposto, o qual 
não se encontra incluso no anexo da minuta de Projeto de Lei Complementar 
disponibilizada no CD-Rom supramencionado.

 Por fim, as informações decalcadas no documento “VOLUME II – PLANO 
DE TRABALHO, ANÁLISE TEMÁTICA INTEGRADA, DIRETRIZES E PROPOSIÇÕES E 
PAI“ do Plano Diretor de ..., mostram-se insuficientes, especialmente no que 
tange aos mecanismos de participação popular. A metodologia apresentada 
no Plano de Trabalho (fls. 44) da consultoria técnica contratada pelo Município 
previa, como etapa conclusiva do referido processo de planejamento, a 
realização de uma Conferência da Cidade, nesses termos:
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Sob a coordenação do Município apoiado pela Empresa Consultora, após 
a conclusão das 5 (cinco) Fases objeto da Parte 1 (FASES DE TRABALHO) 
deste instrumento e da última Audiência Pública, será organizada uma 
Conferência Municipal que terá como objetivos:

a) garantir a instauração de um processo permanente de planejamento 
visando a obter o comprometimento do Poder Público Municipal com a 
implementação do PDM coletivamente construído e com sua atualização 
permanente;

b) criar o Conselho de Desenvolvimento Municipal a partir da experiência 
da Comissão de Acompanhamento de construção do PDM e dos demais 
Conselhos Municipais existentes, definindo sua composição e suas 
atribuições;

c) obter o comprometimento da Câmara de Vereadores com a aprovação 
do PDM coletivamente elaborado.

 O mesmo documento afirma, às fls. 36, incorporar as diretrizes 
da Resolução n. 25 do Conselho Nacional das Cidades, como marco de 
gestão democrática no âmbito do processo de planejamento participativo. 
Destacadamente, o artigo 10º do diploma traz à baila a importância da 
conferência de encerramento, espaço de pactuação entre os diversos atores 
envolvidos e encaminhamento das deliberações e regulamentações:

Art.10. A proposta do plano diretor a ser submetida à Câmara Municipal 
deve ser aprovada em uma conferência ou evento similar, que deve 
atender aos seguintes requisitos:

I – realização prévia de reuniões e/ou plenárias para escolha de 
representantes de diversos segmentos da sociedade e das divisões 
territoriais;

II – divulgação e distribuição da proposta do Plano Diretor para os 
delegados eleitos com antecedência de 15 dias da votação da proposta;

III – registro das emendas apresentadas nos anais da conferência;

IV – publicação e divulgação dos anais da conferência.

 Nada obstante, a despeito das fichas, fotografias e atas de audiências 
públicas e reuniões setoriais juntadas ao relatório (fls. 288-304), não consta do 
mesmo qualquer comprovação de que se tenha efetivado a ampla conferência 
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final programada, podendo ser esta, inclusive, uma das razões pelas quais, 
até o presente momento, não se obteve compromisso firme das autoridades 
municipais, mormente da Edilidade, com a aprovação do Plano Diretor e demais 
leis a ele associadas. Isso porque as etapas de audiência, consulta e conferência 
são componentes insuprimíveis do processo de formação de vontade da 
Administração Pública. Se não gozam de eficácia absolutamente vinculativa, 
encerram, sem dúvida, o dever de motivar quaisquer escolhas realizadas pelo 
gestor em desacordo com as deliberações comunitárias:

O exemplo mais contundente de audiência pública obrigatória (bem 
como debates públicos e consultas públicas): na formulação do plano 
diretor (…) A supressão indevida (ou imperfeição) da audiência pública e 
da consulta pública (bem como de sua publicidade, trâmite, motivação, 
resultados e efeitos) gera nulidade por vício de formalidade essencial 
integrante do processo formativo da vontade da Administração Pública 
(…) Salvo disposição legal, ela não é vinculante para a fase decisória, mas 
como a autoridade administrativa tem o dever de motivação, obriga-se a 
análise dos relevantes e influentes frutos colhidos na audiência, sob pena 
de nulidade, limitando a liberdade conferida no âmbito discricionário.79

2.2. DA PREMÊNCIA DE APROVAÇÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL E 
LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA COMPLEMENTAR

No cenário exposto, é o próprio funcionário Sr. ... quem reconhece, 
às fls. 34 do Procedimento Administrativo em tela, que “o início da instalação 
da planta industrial da … já está alterando a dinâmica social, estrutural e até 
ambiental da malha urbana”, de modo que “continuar sem um plano diretor, (…) 
faz com que não tenhamos uma ferramenta de planejamento capaz de orientar 
um direcionamento coerente do crescimento e do desenvolvimento urbano”.

Deveras, já não sobrevive discussão sobre a centralidade do Plano 
Diretor como instrumento de planejamento democrático, sendo expressa a 
determinação do Estatuto da Cidade (Lei n. 10.257/2001), aplicável, in casu:

79 JÚNIOR, Wallace Paiva Martins. Participação popular no Estatuto das Cidades. In: ESTADO DE 
SÃO PAULO. Temas de Direito urbanístico. Vol. 4. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado: Ministério 
Público do Estado de São Paulo, 2005, p. 250-252.
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Art. 41. O plano diretor é obrigatório para cidades:

(…)

V – inseridas na área de influência de empreendimentos ou atividades 
com significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional.

(…)

§ 1o No caso da realização de empreendimentos ou atividades enquadrados 
no inciso V do caput, os recursos técnicos e financeiros para a elaboração 
do plano diretor estarão inseridos entre as medidas de compensação 
adotadas.

 Depreende-se, em face das inúmeras influências perniciosas sofridas 
pelo Município de ... decorrentes do empreendimento – muitas das quais, repise-
se, enunciadas já nos respectivos Estudos e Relatórios de Impacto Ambiental 
parte do licenciamento de Referência ... em trâmite perante o Instituto Ambiental 
do Paraná –, a obrigatoriedade de existência de Plano Diretor devidamente 
aprovado por lei municipal. É de se admitir, conforme reza o §1º, art. 41, no 
máximo, que a elaboração ou, alternativamente, a revisão do Plano Diretor 
sejam custeados pelo empreendedor como uma das medidas compensatórias 
aos impactos ocasionados. A continuidade do projeto, todavia, na ausência de 
atualização da legislação hoje em vigor – datada, em sua maioria, da década de 
1980 e, portanto, nitidamente desatualizada – oferece enorme quantidade de 
riscos à ordem urbanística, já vivenciados mesmo pela comunidade local.

 A omissão do Poder Executivo em enfrentar as questões acima 
veiculadas (ausência de Plano Diretor e supressão das instâncias de participação 
popular no planejamento), em tese, enseja a responsabilização do Sr. Prefeito 
Municipal80, por força da conjugada intelecção dos arts. 40, §4º e 52, VI, do 
Estatuto da Cidade, caracterizando incorrência na Lei n. 8.429/1992:

80 “Sendo obrigatório, é evidente que nessas hipóteses não pode deixar de ser elaborado e o 
processo de sua elaboração, que culmina com a remessa do projeto de lei do Plano Diretor à Câmara 
de Vereadores, cabe, exclusivamente, ao Prefeito Municipal. Destarte, sua omissão em qualquer 
dessas hipóteses caracteriza conduta que nega execução à lei federal, descrita no inc. XIV do art. 
1º do decreto-Lei Federal n. 201, de 22.2.67, que dispõe sobre os crimes de responsabilidade dos 
Prefeitos e Vereadores, mesmo que nas hipóteses dos incisos I e II, como alertado, também possa 
ser processado e condenado por improbidade administrativa (...)” (GASPARINI, Diógenes. Aspectos 
jurídicos  do Plano Diretor. In: In: ESTADO DE SÃO PAULO. Temas de Direito urbanístico. Vol. 4. São 
Paulo: Imprensa Oficial do Estado: Ministério Público do Estado de São Paulo, 2005, p. 104).
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Art. 40. O plano diretor, aprovado por lei municipal, é o instrumento 
básico da política de desenvolvimento e expansão urbana.

(...)

§ 4o No processo de elaboração do plano diretor e na fiscalização de sua 
implementação, os Poderes Legislativo e Executivo municipais garantirão:

I – a promoção de audiências públicas e debates com a participação da 
população e de associações representativas dos vários segmentos da 
comunidade;

II – a publicidade quanto aos documentos e informações produzidos;

III – o acesso de qualquer interessado aos documentos e informações 
produzidos.

Art. 52. Sem prejuízo da punição de outros agentes públicos envolvidos e 
da aplicação de outras sanções cabíveis, o Prefeito incorre em improbidade 
administrativa, nos termos da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, quando:

(…)

VI – impedir ou deixar de garantir os requisitos contidos nos incisos I a III 
do § 4o do art. 40 desta Lei;

 Neste quesito, não se pode olvidar que a elaboração do Plano Diretor 
Municipal, contanto com todos os materiais e atividades integrantes do mesmo, 
desdobrou-se, à época, em substancial dispêndio de recursos públicos, não 
se justificando a inércia estatal e a desídia de seus agentes na conclusão do 
processo, sob pena de infração aos princípios que regem a Administração 
Pública, inscritos no art. 37, caput, da Constituição Federal de 1988.

Por derradeiro, o entendimento deste CAOP de Habitação e Urbanismo 
é no sentido de que a Promotoria de Justiça local envide esforços no sentido de 
sensibilizar o Poder Legislativo e Executivo local da importância de se apreciar 
o Plano Diretor, evitando vácuo legislativo decorrente da inexistência em ... do 
principal instrumento para ordenação territorial do Município (Constituição 
do Brasil, artigo 182, §§ 1º e 2º). Tal vácuo legislativo inclusive é obstáculo 
jurídico à aprovação de qualquer transformação urbana de vulto (parcelamento 
do solo, edificações que alterem os parâmetros urbanísticos, instalações de 
empreendimentos de grande porte). Isso decorre da circunstância de que as 
autorizações e licenciamentos de loteamentos, reparcelamentos, construções e 
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atividades urbanas de significativo impacto terem como fundamento de validade 
as diretrizes e normas estabelecidas no Plano Diretor em sentido material, isto 
é, inclusas as demais peças normativas básicas, tais como as Leis Municipais 
de Uso e Ocupação do Solo (Zoneamento), de Parcelamento e de Perímetro 
Urbano, que conformam o direito de propriedade e caracterizam, in concreto, a 
expressão de seu uso nocivo.

Outra consequência da omissão legislativa, caracterizada pela não 
apreciação do Plano Diretor já concluído e encaminhado pelo Poder Executivo 
à Câmara, é o caracterizar, desde que presente o dolo – elemento subjetivo – a 
prática de improbidade administrativa dos agentes públicos responsáveis por 
esse “engavetamento” do Plano Diretor na Casa de Leis, sem a devida apreciação, 
em particular, o Presidente da Câmara, detentor do poder de agenda e que, não 
obstante, isenta-se de pautar a questão no foro devido.

• DO DEVIDO PROCESSO DE REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL

A respeito da pretensão veiculada pelo Município de ... de promover 
adaptações posteriores à aprovação do Plano Diretor, colimando viabilizar o 
empreendimento em tela, cumpre alertar que o devido processo de revisão 
ou alteração do documento exige expedientes análogos ao de sua elaboração, 
não dispensando nem a qualificação técnica, nem a participação democrática 
da sociedade. Na primeira vertente, a opinio doctorum perfilhada por autores 
como Diógenes Gasparini agasalha a unicidade do Plano Diretor:

Vale afirmar: o Plano Diretor não pode estar consubstanciado em várias 
leis. Por dita razão, é uno, indivisível, e eventuais leis que venham alterar 
sua estrutura, acolhendo ou prescrevendo institutos urbanísticos, não 
podem ser havidas como Planos Diretores. De outro lado, não pode 
existir mais de um Plano Diretor (…) Em suma: o Plano Diretor é a lei 
municipal geral de planejamento e instrumento fundamental da política 
de desenvolvimento e expansão urbana do Município.81

81 GASPARINI, D. Op. cit., p. 93.
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E, quanto ao devido processo de atualização do mesmo, anota:

As atualizações e revisões periódicas, tecnicamente elaboradas, devem 
ser instituídas por lei, observado, em qualquer caso, o competente 
processo legislativo e a determinação do §4º do art. 40 do estatuto da 
Cidade. Esse preceptivo estatutário prescreve que os Poderes Legislativo 
e Executivo garantirão a promoção de audiências públicas e debates, 
com a participação da população e de associações representativas dos 
vários segmentos da comunidade, a publicidade quanto aos documentos 
e informações produzidos e o acesso a qualquer interessado a esses 
documentos e informações.82

A matéria é objeto da Resolução Recomendada n. 83/2009, do Conselho 
Nacional das Cidades, na redação que se deslinda:

Art. 2º Todo processo de revisão ou alteração do Plano Diretor deve 
ocorrer de acordo com o estabelecido na Lei nº 10.257 de 10 de julho de 
2001 - Estatuto da Cidade.

Art. 3º O processo de revisão ou alteração do Plano Diretor deve ser 
participativo, nos termos do §4º do art. 40 e do art. 43 do Estatuto da 
Cidade e nos termos da Resolução nº 25 do Conselho das Cidades.

Parágrafo Único. Toda e qualquer iniciativa de revisão ou alteração do 
Plano Diretor deve ser submetida ao Conselho da Cidade ou similar, 
quando existente.

Art. 4º O processo de revisão ou alteração do Plano Diretor deve 
contemplar a realização de audiências ou consultas públicas, devendo os 
poderes Executivo e Legislativo garantir a participação da população e de 
associações representativas dos vários segmentos da sociedade.

§ 1º As audiências públicas, no processo de revisão ou de alteração 
de Plano Diretor, deverão seguir o disposto no Estatuto da Cidade, na 
Resolução nº 25 do Conselho das Cidades e, ainda:

I. Serem divulgadas em órgãos públicos de ampla circulação de pessoas;

II. Terem o conteúdo a ser debatido explicitado em sua divulgação;

82 GASPARINI, D. Idem, p. 96.
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III. Serem divulgadas em diversos meios de comunicação de modo a 
facilitar o acesso à informação pelos diversos segmentos da sociedade.

§ 2º Quando não estiver definido em lei municipal, a audiência pública 
poderá ser convocada quando solicitada por entidades da sociedade civil 
ou por no mínimo cinquenta eleitores do município.

(…)

Art. 6º Quando houver interesse do Município em promover a revisão ou 
alteração da lei do Plano Diretor em prazo inferior ao estipulado em lei, 
recomenda-se que a proposta de revisão ou alteração seja precedida de 
estudos que justifiquem sua necessidade, atentando para o disposto no 
Estatuto da Cidade.

Art. 7º Todas as medidas relacionadas à revisão ou alteração de Plano 
Diretor, bem como os resultados das audiências ou consultas públicas, 
devem ser amplamente divulgados pelos poderes executivo e legislativo 
municipais.

Nesse diapasão, modificações pontuais, sem embasamento ou que 
não propiciem ampla intervenção dos diversos segmentos representativos da 
comunidade, vêm sendo francamente rechaçadas pela jurisprudência. Excerto 
de sentença da lavra do Exmo. Juiz de Direito Marcos de Lima Porta, da 5ª Vara 
da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de São Paulo, a qual invalidou 
projeto de lei de revisão do Plano Diretor daquele Município, conferida no 
âmbito da Ação Civil Pública n. 053.08.111161-0, bem sumariza este debate:

(…) Aliás, quanto a isso, uma das formas de participação popular prevista 
no Estatuto das Cidades no artigo 43, inciso III, parece nem mesmo 
ter existido. Trata-se das conferências, que servem justamente para 
congregar especialistas e técnicos com profundos conhecimentos em 
determinadas matérias, de modo a permitir o debate. A população não é 
mera legitimadora. É contribuinte para o plano, e isso deve ser revigorado. 
O conhecimento gratuito que resta existente em cidadãos ávidos por 
participar, ou, se não ávidos, que poderiam assim estar quando tocados 
pelas campanhas de conscientização, deve ser levado em importância em 
nossa sociedade, afinal, este contexto faz parte do nosso texto jurídico. 
Nesse sentido, note-se que as aspirações jurídicas quando do nascimento 
do Estatuto da Cidade era justamente a de que a população teria, de fato, 
uma participação ativa na elaboração dos futuros planos e revisões. Previa-
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se, assim como disposto na lei, um acompanhamento da política urbana 
e do desenvolvimento do planejamento, com interferência constante 
nas mais variadas etapas, desde o início, por meio de conferências, 
audiências e petições, até o fim do processo, sendo certo que se esperava 
que das interações populares a prefeitura municipal produzisse reflexões, 
fundamentando o acatamento ou a rejeição de cada uma das opiniões. 
Não foi, contudo, o que ocorreu. (…)

Todavia, não se trata de opinião isolada, mas de direito subjetivo 
público à informação e à participação, hodiernamente assentado nos tribunais 
brasileiros, maculando de ilegitimidade e ilegalidade quaisquer tentativas de 
cercear o viés democrático dos processos de condução da política urbana:

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE 
SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. TERCEIRO. CABIMENTO. SÚMULA 
Nº 202 DO STJ. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA DECLARANDO NULAS AS LEIS MUNICIPAIS Nºs.5389/2010 E 
5.391/2010, QUE ALTERARAM A LEI Nº 3.253/1992, QUE DISPÕE SOBRE 
O ZONEAMENTO, PARCELAMENTO, USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO 
DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS, POR AUSÊNCIA DE ESTUDOS TÉCNICOS, DE 
PUBLICIDADE, DE TRANSPARÊNCIA E DE PARTICIPAÇÃO POPULAR EM 
SEUS PROCESSOS LEGISLATIVOS, RECONHECENDO INCIDENTALMENTE 
OFENSA À CF, E CONTRARIEDADE AO ESTATUTO DA CIDADE (LEI FEDERAL 
Nº 10.257/2001) E À LEI MUNICIPAL Nº 4.669/2006, QUE DISCIPLINA 
O PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS. LEIS DE EFEITOS 
CONCRETOS. (…) (TJMA. Mandado de Segurança nº 29167/2012, Relator: 
Desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto, 05 de abril de 2013).

EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade – Lei municipal que altera 
substancialmente a lei que dispõe sobre o Plano Diretor do Município – 
Necessidade de ser o processo legislativo – tanto o referente à elaboração 
da Lei do Plano Diretor como daquela que a altera, integrado por 
estudos técnicos e manifestação das entidades comunitárias, fato que 
não ocorreu – Audiência do Conselho Municipal de Política Urbana que 
não supre a exigência da participação popular, caracterizadora de uma 
democracia participativa – Ação procedente.” (TJSP, ADIn nº 0207644-
30.2011.8.26.0000, DJ 21/03/12, Desembargador Relator Walter de 
Almeida Guilherme).

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 
COMPLEMENTAR N. 144/2008, DO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ, QUE ALTEROU 
O PLANO DIRETOR DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL, COM 
INSTITUIÇÃO DE NORMAS PARA O ZONEAMENTO, PARCELAMENTO 
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E USO DO SOLO URBANO. PROCESSO LEGISLATIVO NÃO SUBMETIDO 
À PARTICIPAÇÃO POPULAR. EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL. NÃO 
OBSERVÂNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VÍCIO INSANÁVEL 
INCONSTITUCIONALIDADE DECRETADA. (TJSC. Ação Direta de 
Inconstitucionalidade n. 2008.064408-8. Relator: Des. Vanderlei Romer. 
Julgamento: 13 de outubro de 2011)

EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Lei Complementar n° 
600/09, do Município de Araraquara, que altera o Plano Diretor de 
Desenvolvimento e Política Urbana e Ambiental (Lei Complementar n° 
350/05), modificando o zoneamento e índice de aproveitamento das 
áreas urbanas, sem a participação comunitária. Violação do art. 180, 
II, da Constituição do Estado. Inconstitucionalidade declarada. Ação 
procedente. (TJSP. ADI n. 990.10.248939-6. Relator: Des. José Roberto 
Bedran. Julgamento: 03 de fevereiro de 2011).

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 
DISCIPLINANDO O USO E OCUPAÇÃO DO SOLO. PROCESSO LEGISLATIVO 
SUBMETIDO A PARTICIPAÇÃO POPULAR. VOTAÇÃO, CONTUDO, DE 
PROJETO SUBSTITUTIVO QUE, A DESPEITO DE ALTERAÇÕES SIGNIFICATIVAS 
DO PROJETO INICIAL, NÃO FOI LEVADO AO CONHECIMENTO DOS 
MUNÍCIPES. VÍCIO INSANÁVEL. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA.

“O projeto de lei apresentado para apreciação popular atendia aos 
interesses da comunidade local, que atuava ativamente a ponto de 
formalizar pedido exigindo o direito de participar em audiência pública. 
Nada obstante, a manobra política adotada subtraiu dos interessados a 
possibilidade de discutir assunto local que lhes era concernente, causando 
surpresa e indignação. Cumpre ressaltar que a participação popular na 
criação de leis versando sobre política urbana local não pode ser concebida 
como mera formalidade ritual passível de convalidação. Trata-se de 
instrumento democrático onde o móvel do legislador ordinário é exposto 
e contrastado com idéias opostas que, se não vinculam a vontade dos 
representantes eleitos no momento da votação, ao menos lhes expõem os 
interesses envolvidos e as consequências práticas advindas da aprovação 
ou rejeição da normal, tal como proposta” (TJSP. ADIn n. 184.449-0/2-00. 
Rel. Des. Artur Marques. Julgamento: 05 de maio de 2010).

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MUNICÍPIO DE 
BOM JESUS. LEI  MUNICIPAL N.º 2.422/06. PLANO DIRETOR 
URBANO DO MUNICÍPIO. PRINCÍPIO DA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA 
(ART. 177, §5º, DA CE). INOBSERVÂNCIA.
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Ação direta em que se postula a declaração de inconstitucionalidade 
da Lei Municipal n.º 2.422, de 23 de outubro de 2006, dispondo acerca 
do plano diretor urbano do Município de Bom Jesus. A norma do art. 
177, § 5º, da CE, concretizando o princípio da democracia direta ou 
participativa, exige, como requisito de validade do processo legislativo, 
a efetiva participação da comunidade na definição do plano diretor do 
seu Município. Insuficiência da única consulta pública realizada pelo 
Município de Bom Jesus. Inconstitucionalidade formal, por afronta ao art. 
177, §5º, da CE, da Lei n.º 2.422, de 23 de outubro de 2006, do Município 
de Bom Jesus. Concreção também da norma do art. 40, §4º, I, do Estatuto 
da Cidade.

Precedentes. (TJRS. ADI n. 70029607819. Órgão Especial. Relator: DES. 
PAULO DE TARSO VIEIRA SANSEVERINO. Julgamento: 25 de janeiro de 
2010).

 Isto posto, e assumindo a natureza jurídica sui generis do Plano Diretor83 
e das leis que dele derivam (a qual lhes confere elevado grau de estabilidade no 
tempo, obrigando a ritos mais elaborados para sua modificação), deve o órgão 
de execução atuar tanto preventiva quanto repressivamente, para salvaguardar 
o due processo of law também em sua feição de processo de planejamento 
participativo, na hipótese de tentativa de desvirtuamento do Plano Diretor ou 
dos parâmetros urbanísticos por ele agasalhados, posto que a Constituição do 
Estado do Paraná encarnou “a cooperação das associações representativas no 
planejamento urbano municipal” como objetivo maior de seu artigo 151, II.

83 “Não se pode confundir o instrumento de aprovação do plano diretor com sua natureza jurídica. 
O estatuto da Cidade definiu a lei (formal) como o ato jurídico pelo qual o plano é aprovado (art. 
40). Neste aspecto, nada mais fez que consagrar a tradição brasileira. Sua natureza jurídica não é, 
entretanto, a de lei material, for faltar-lhe as características de generalidade e de abstração. (...) 
Neste sentido, consideramos que a natureza jurídica do plano diretor é a de plano urbanístico, 
na qual se incluem, por exemplo, o projeto de loteamento (arts. 6º a 17 da Lei 6.766/79) e 
o plano de operação urbana consorciada (art. 33 do estatuto da Cidade). A caracterização dos 
planos urbanísticos como uma modalidade própria de ato jurídico é defendida por Forsthoff. 
Para este autor, o plano não é lei, uma vez que não é abstrato, mas extremamente concreto e 
não é ato administrativo, porque não regula a situação do indivíduo, mas não impõe uma ordem 
que ultrapassa o quadro dos interesses individuais. (...) Neste sentido, o plano diretor pode ser 
impugnado pelos instrumentos processuais voltados para o controle dos atos administrativos – 
mandado de segurança, ação popular e ação civil pública.” (PINTO, Victor Carvalho. Regime Jurídico 
do Plano Diretor. In: ESTADO DE SÃO PAULO. Temas de Direito Urbanístico. Volume 3. São Paulo: 
Imprensa Oficial do Estado: Ministério Público do Estado de São Paulo, 2001, p. 421-422)
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• DA NECESSIDADE DE ADEQUADO ORDENAMENTO TERRITORIAL DA 
ÁREA DE INSTALAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Na sequência, importa referenciar que a instalação de complexo 
fabril desta escala implica, necessariamente, em brusca transformação do 
perfil socioespacial da região diretamente abarcada pelo empreendimento 
e seu entorno, exigindo, como conditio sine qua non, prévio planejamento e 
ordenamento territorial, em atenção ao princípio da vinculação situacional, 
sobejamente consagrado no direito estrangeiro e adotado pela doutrina:

Se o conteúdo da propriedade urbana é definido pelos planos 
urbanísticos, como se caracteriza este conteúdo nas cidades que não 
dispõem de planos em vigor? O princípio da vinculação situacional é 
utilizado pela doutrina alemã para determinar o regime jurídico das áreas 
que não estejam sujeitas a nenhum plano de ordenamento territorial ou 
limitação setorial. Admite-se que seu regime normal é o que corresponde 
à manutenção da situação existente. Fica vedada a urbanização de áreas 
rurais, por não haver a delimitação de zonas de expansão urbana. Os 
terrenos não edificados, mas dotados de infraestrutura, podem receber 
edificações semelhantes às existentes em seu entorno. (…) O regime do 
parcelamento do solo estatuído pela Lei 6.766/1979 também consagra 
o princípio da vinculação situacional, na medida em que condiciona a 
atividade de urbanização a uma prévia programação urbanística do plano 
diretor, que inclua o terreno em uma zona urbana, de expansão urbana 
ou de urbanização específica (art. 3º).84

Na esteira da lição de Victor Carvalho Pinto, sem o devido parcelamento 
do solo, não se materializa o direito de construir para o proprietário imobiliário, 
vez que a gleba não transformada em lote é inedificável para fins urbanos:

O parcelamento do solo para fins urbanos transforma glebas rurais 
em lotes urbanos edificáveis. (...) Cumpridas as exigências, o direito 
de construir incorpora-se ao terreno, que passa a ser qualificado de 
“lote”. Tanto é assim que o lote é considerado pela lei terreno destinado 

84 PINTO, Victor Carvalho. Direito Urbanístico – Plano Diretor e Direito de Propriedade. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 281-286.
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a edificação, em oposição à gleba, que é inedificável. A restrição è 
edificabilidade das glebas é a técnica empregada pelo direito urbanístico 
para impedir a ocupação de áreas ainda não dotadas de infraestrutura. A 
caracterização de um terreno como lote pressupõe que ele já está apto a 
ser ocupado, por dispor da infraestrutura adequada.85

A este respeito, a localização projetada do complexo fabril sugere que 
o imóvel se situa fora do perímetro urbano, isto é, em zona rural. Assim sendo, 
admitir-se-ia no local tão somente “prédio rústico”, destinado à exploração 
extrativa agrícola, pecuária ou, quando muito, agroindustrial, na dicção expressa 
do art. 4º, I, do Estatuto da Terra (Lei n. 4.505/1964). Em situações análogas, a 
literatura contemporânea já dirimiu, positivamente, a dúvida sobre a extensão 
da competência municipal para ordenar o território rural:

Questionava-se o fato de determinadas competências municipais 
estenderem-se ou não à zona rural, e inclusive, a aplicabilidade da 
legislação municipal edilícia às construções executadas em zona rural. 
(…) Na propriedade efetivamente rural, incidiram duas ordens de 
competência: a da União e a do Município; na propriedade situada em 
área rural, porém cujo objetivo não seja a exploração agropecuária, 
apenas incidirá a competência municipal, remanescendo, ao largo, a 
competência da União.86

 Não por outro motivo, o legislador pretendeu que os denominados 
“centros”, “núcleos” ou “distritos industriais” (na expressão veiculada pelo 
Decreto 3.365/1941, com suas modificações supervenientes) tivessem origem 
não exclusiva na iniciativa privada, mas em ação coordenada pelo Poder Público, 
a partir dos planos de urbanização e projetos de implantação:

Art. 5o Consideram-se casos de utilidade pública:

(…)

i) a abertura, conservação e melhoramento de vias ou logradouros 

85 PINTO, V. C. Idem, p. 299.

86 FIGUEIREDO, Lúcia Valle. Disciplina Urbanística da Propriedade. 2ª Edição. São Paulo: 
Malheiros, 2005, p. 122.
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públicos; a execução de planos de urbanização; o parcelamento do solo, 
com ou sem edificação, para sua melhor utilização econômica, higiênica 
ou estética; a construção ou ampliação de distritos industriais;

(…)

 § 1º – A construção ou ampliação de distritos industriais, de que trata a 
alínea do caput deste artigo, inclui o loteamento das áreas necessárias à 
instalação de indústrias e atividades correlatas, bem como a revenda ou 
locação dos respectivos lotes a empresas previamente qualificadas.

 § 2º – A efetivação da desapropriação para fins de criação ou ampliação 
de distritos industriais depende de aprovação, prévia e expressa, pelo 
Poder Público competente, do respectivo projeto de implantação.

 Destarte, por suas particularidades, a execução de obras de grande porte 
e/ou a instalação de distritos industriais não prescinde de prévio zoneamento/
ordenamento territorial, demandando, na mesma medida, o parcelamento das 
áreas necessárias, com todos os trâmites legalmente previstos, especialmente, na 
Lei Federal n. 6.766/1979 e na Lei Municipal n. 61/1985. Tal é o posicionamento, 
entre outros autores, de José Afonso da Silva:

Realmente, a construção ou ampliação de distritos industriais incluem 
o loteamento das áreas necessárias à instalação de indústrias e 
atividades correlatas, bem como a revenda ou locação dos respectivos 
lotes a empresas previamente qualificadas. (...) A formação desses 
núcleos industriais depende de planejamento que se expressará em 
plano integrado, que, sem prejuízo das exigências da legislação sobre 
loteamentos, há que atender também às disposições especialmente, 
estabelecidas naquelas leis.87

 Robustecem essa interpretação as previsões ancoradas na Lei n. 
61/1985, que fixa normas para a aprovação de parcelamentos no Município:

Art. 9º – Considera-se de expansão urbana, para fins residenciais, 
comerciais ou industriais, a área contígua à área urbana, situada no 

87 SILVA, José Afonso da. Direito urbanístico brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 368-371.
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todo ou em parte, até o máximo de 2 km (dois quilômetros) do limite do 
perímetro urbano, e acessível pelas vias urbanas existentes ou a serem 
construídas.

§1º – Para a implantação de indústria, deve a área estar situada à margem 
das principais vias de comunicação ou em local comprovadamente 
adequado, próximo aos grandes centros demográficos ou ainda em local 
com características específicas para o fim industrial em mira. (…)

 À parte tais contingenciamentos, derivados do imperativo de atuação 
eficiente e estritamente legal dos entes estatais envolvidos no projeto, é 
imprescindível que se monitore a forma como pretende o Município de... 
integrar as áreas, hoje rurais, ao perímetro urbano. Essa alteração, pelas 
diversas implicações que origina, recebeu tratamento diferenciado pela Lei n. 
12.608/2012, a qual incluiu no Estatuto da Cidade o art. 42-B:

Art. 42-B. Os Municípios que pretendam ampliar o seu perímetro urbano 
após a data de publicação desta Lei deverão elaborar projeto específico 
que contenha, no mínimo:

I – demarcação do novo perímetro urbano;

II – delimitação dos trechos com restrições à urbanização e dos trechos 
sujeitos a controle especial em função de ameaça de desastres naturais;

III – definição de diretrizes específicas e de áreas que serão utilizadas 
para infraestrutura, sistema viário, equipamentos e instalações públicas, 
urbanas e sociais;

IV – definição de parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo, 
de modo a promover a diversidade de usos e contribuir para a geração de 
emprego e renda;

V – a previsão de áreas para habitação de interesse social por meio 
da demarcação de zonas especiais de interesse social e de outros 
instrumentos de política urbana, quando o uso habitacional for permitido;

VI – definição de diretrizes e instrumentos específicos para proteção 
ambiental e do patrimônio histórico e cultural; e

VII – definição de mecanismos para garantir a justa distribuição dos 
ônus e benefícios decorrentes do processo de urbanização do território 
de expansão urbana e a recuperação para a coletividade da valorização 
imobiliária resultante da ação do poder público.
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§ 1o O projeto específico de que trata  caput deste artigo deverá ser 
instituído por lei municipal e atender às diretrizes do plano diretor, 
quando houver.

§ 2º Quando o plano diretor contemplar as exigências estabelecidas no 
caput, o Município ficará dispensado da elaboração do projeto específico 
de que trata o caput deste artigo.

§ 3o  A aprovação de projetos de parcelamento do solo no novo perímetro 
urbano ficará condicionada à existência do projeto específico e deverá 
obedecer às suas disposições.

Em suma, a drástica transformação socioespacial de uma expressiva 
fração do Município de ….. com mutação do perfil rural para urbano, não pode 
ocorrer à revelia de planejamento e ordenamento do território, bem como do 
correlato controle do parcelamento, uso e ocupação do solo. Entendimento 
consolidado pela Corte de Justiça Bandeirante, mesmo antes da edição da 
norma acima transcrita, retrata conclusivamente a preocupação:

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

(…) O importante é que, como adiante melhor se verá, a obrigatoriedade 
da execução de planos prévios em matéria urbanística e a sua posterior 
consideração pelos legisladores não se restringe ao plano urbanístico 
geral, como é o plano diretor, como também aos planos parciais e 
especiais, referentes à ordenação jurídico urbanística do solo, dentre os 
quais está o que trata da expansão da cidade e, portanto, o relativo ao 
estabelecimento dos perímetros urbanos.

(…) O outro aspecto a ser ressaltado é o de que o plano diretor é um plano 
geral, que, em princípio, deve conter os planos específicos, vale dizer, os 
pertinentes ao zoneamento, reserva de espaços verdes e sistema viário, 
os quais, por sua vez, envolvem planos mais restritos, como os relativos 
ao uso do solo urbano, inclusive os seus limites e expansão, arruamento, 
parcelamento, sistema de recreação etc. Destarte, se o plano diretor 
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contempla todas as diretrizes e normas relativas ao desenvolvimento 
urbano, bastará ao Poder Legislativo, ao dispor sobre a ordenação do 
solo urbano, por exemplo (zoneamento, loteamento, parcelamento, uso 
e ocupação do solo, índices urbanísticos, proteção ambiental. etc.), que 
as observe, para que se tenha por cumpridas as normas constitucionais 
(artigos 180 e 181 da Constituição Paulista). Em caso negativo – como 
nos casos em que o plano diretor não é obrigatório (cidades com menos 
de 20.000 habitantes), terá o Executivo que elaborar separadamente os 
planos parciais de atuação urbanística, porque, como se não bastasse 
a própria natureza do fenômeno urbanístico, marcado pelo dinamismo 
das situações e, pois, pela necessidade de planejamento, é a letra da 
Constituição que exige o estabelecimento de diretrizes e normas, ou, 
como está dito no artigo 180, inciso II, da Constituição do Estado, a 
elaboração de planos, programas e projetos.

(…) A determinação de zonas de expansão urbana representa uma 
parcela da ordenação urbana, tanto que é por seu intermédio que 
a comunidade e o governo municipal irão ordenar o crescimento do 
núcleo urbano existente. Logo, é evidente que se trata de matéria 
sujeita a prévio planejamento, específico, se não tiver sido feito quando 
da elaboração do plano diretor. (TJSP. Órgão Especial. AÇÃO DIRETA 
DE INCONSTITUCIONALIDADE nº 66.667-0/6. Presidente: Des. Márcio 
Bonilha. Relator: Des. Dante Busana. Julgamento: 12 de setembro de 
2001).

 Em atendimento, enfim, à Instrução Normativa n. 17-B do Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e ao art. 11 da Lei Municipal 
n. 61/198588, a perda das efetivas características de exploração agrícola até então 
cadastradas como tal deverá ser comunicada e avaliada pelo órgão, lembrando 
que, mesmo para fins tributários, a cobrança superveniente de Imposto Predial 
e Territorial Urbano sobre os lotes integrantes do empreendimento dependerá 
de alterações legislativas passíveis, em tese, de controle externo pelo agente 
ministerial, porquanto o art. 32, §2º, do Código Tributário Nacional exige a 

88 “Art. 11 – os anteprojetos de loteamentos para fins de urbanização ou formação de sítios de 
recreio, a que se refere a alínea ‘a’ do Artigo 13 do decreto de lei n. 59.428, de 27/10/1966, para 
serem aprovados deverão referir-se a loteamento de áreas, que, situadas fora do pavimento urbano, 
tenham perdido suas condições de exploração agrícola a juízo do INCRA, firmado em retificação 
local em informação de órgãos especializados em agricultura, e possam ser, oficialmente declarados 
como destinados a: a)Expansão residencial e comercial; b) Implantação de indústrias; (...)”
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qualificação de “urbana”, “de expansão urbana” ou, ao menos, “urbanizável” 
a essas áreas, requisito pacífico nos pronunciamentos recentes do Egrégio 
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná:

EMENTA: TRIBUTÁRIO. IPTU. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. 1. IMÓVEL 
LOCALIZADO EM ZONA RURAL. “VALE DA COLINA VERDE”. MUNICÍPIO DE 
GUARATUBA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 32, § 2º, DO CTN. 
ÁREA CONSIDERADA NÃO URBANIZÁVEL OU DE EXPANSÃO URBANA. 2. 
BASE DE CÁLCULO INEXISTENTE. IMÓVEL SEM VALOR COMERCIAL, NOS 
TERMOS DO ARTIGO 12 DA LEI MUNICIPAL Nº 913/1999. NÃO INCIDÊNCIA 
TRIBUTÁRIA. COBRANÇA AFASTADA. 3. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 
MANTIDOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 20, § § 3º E 4º, DO CPC. 4. 
FIXAÇÃO, DE OFÍCIO, DOS ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA 
SOBRE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 2ª Câmara Cível - TJPR 2 5. 
NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA 
NO PERÍODO DE GRAÇA CONSTITUCIONAL, COMPREENDIDO ENTRE 
A DATA DA HOMOLOGAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS E A EXPEDIÇÃO 
DO PRECATÓRIO OU REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV (SÚMULA 
VINCULANTE Nº 17 DO STF E RECURSO REPETITIVO DO STJ, ART. 543-
C, DO CPC, RESP Nº 1.143.677/RS). 6. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR. 
Apelação Cível nº 997.013-0. 2ª Câmara Cível. Relator: Des. Lauro Laertes 
de Oliveira. Julgamento: 12 de março de 2013).

• DAS LIMITAÇÕES DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL E DO PROVEITO DE 
REALIZAÇÃO DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA

Precisamente à luz dessa realidade é que o art. 6º, I, ‘c’, da Resolução 
n. 01/1986 do Conselho Nacional do Meio Ambiente, estipulou que os Estudos 
de Impacto Ambiental deveriam contemplar, igualmente, os aspectos culturais, 
históricos, urbanísticos, enfim, o meio ambiente artificial, em seu bojo:

Artigo 6º – O estudo de impacto ambiental desenvolverá, no mínimo, as 
seguintes atividades técnicas:

I – Diagnóstico ambiental da área de influência do projeto completa 
descrição e análise dos recursos ambientais e suas interações, tal como 
existem, de modo a caracterizar a situação ambiental da área, antes da 
implantação do projeto, considerando:
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(…)

c) o meio socioeconômico – o uso e ocupação do solo, os usos da água 
e a socioeconomia, destacando os sítios e monumentos arqueológicos, 
históricos e culturais da comunidade, as relações de dependência entre 
a sociedade local, os recursos ambientais e a potencial utilização futura 
desses recursos.

Dentre as dimensões do meio socioeconômico a serem apreciadas, 
pelas razões acima colacionadas, recomenda-se à Promotoria de Justiça 
verificar se o Município de ..., no âmbito do procedimento de licenciamento 
ambiental do empreendimento em tela, observou a disposição do art. 10, §1º da 
Resolução CONAMA n. 237/1997, a qual obriga o mesmo a apresentar ao ente 
estadual competente (no caso, o Instituto Ambiental do Paraná), declaração de 
conformidade do projeto em discussão com a legislação local de uso e ocupação 
do solo incidente sobre a área objeto da instalação:

Art. 10 – O procedimento de licenciamento ambiental obedecerá às 
seguintes etapas:

§ 1º – No procedimento de licenciamento ambiental deverá constar, 
obrigatoriamente, a certidão da Prefeitura Municipal, declarando que o 
local e o tipo de empreendimento ou atividade estão em conformidade 
com a legislação aplicável ao uso e ocupação do solo e, quando for o caso, 
a autorização para supressão de vegetação e a outorga para o uso da 
água, emitidas pelos órgãos competentes.

Justifica-se a precaução, uma vez que, a despeito da expressa 
determinação normativa, das reiteradas manifestações doutrinárias89 e dos 

89 “Como já tivemos a oportunidade de verificar, o meio ambiente possui conceito multifacetário, 
dividindo-se em vários aspectos: meio-ambiente do trabalho, artificial, natural e cultural. Em 
que pese existir uma inevitável associação entre o estudo prévio de impacto ambiental  o meio 
ambiente natural, o EIA/RIMA não é um instrumento somente voltado a esse aspecto. Assim, é 
perfeitamente aplicável às demais ‘partições’ do meio ambiente, a saber, meio ambiente artificial, 
cultural e do trabalho” (FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. São 
Paulo: Saravia, 2007, p. 96).
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precedentes judiciais90 em favor da integralidade do EIA-RIMA, é notória 
a insuficiência dos diagnósticos do chamado “meio socioeconômico” nas 
avaliações de impacto ambiental, mormente aquelas respeitantes a grandes 
empreendimentos. Nas autorizadas palavras da Dra. Sandra Cureau, ao abordar 
a vulnerabilidade das populações urbanas como rurais, nesses contextos:

5. Devido ao grau de participação social ainda insuficiente e à deficiência 
dos estudos sobre o chamado meio sociocultural, as condições 
socioambientais e econômicas não estão sendo repostas, em muitos 
casos, de modo a permitir a reprodução do meio e do modo de vida 
dessas populações;

6. Os estudos ambientais são insuficientes e falhos. Para a questão 
social, é fundamental que, além das metodologias quantitativas, sejam 
empregados métodos qualitativos e participativos;

7. Como os diagnósticos têm sido falhos, a identificação e a avaliação de 

90 EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO AMBIENTAL. DIREITO 
MUNICIPAL. DIREITO URBANÍSTICO. DIREITO PROCESSUAL. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL. 
ZONEAMENTO URBANO. CONFLITO COM LEI ORGÂNICA. CONTROLE DE LEGALIDADE, NÃO 
DE CONSTITUCIONALIDADE. DEVER FUNDAMENTAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL, POLÍTICA DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO E DESENVOLVMENTO LEGISLATIVO DO ESTATUTO DAS CIDADES E 
DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS. CONTEÚDO JURÍDICO DO PRINCÍPIO DA 
PRECAUÇÃO. INOBSERVÂNCIA DE NECESSIDADE DE ESTUDO AMBIENTAL. LICENÇA PARA CONSTRUIR 
INSUBSISTENTE. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL. PRINCÍPIOS 
DA OBRIGATORIEDADE, DA INDISPONIBILIDADE E DO FORMALISMO NO ESTUDO DE IMPACTO 
AMBIENTAL. ADOÇÃO DE MEDIDAS REPARATÓRIAS, COMPENSATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS. 
LEGITIMIDADE ATIVA DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL   SECCIONAL SANTA CATARINA. 
INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA  (...) 7. Empreendimentos, 
iniciativas ou alterações urbanas relevantes exigem avaliação de impacto ambiental. Pertinência 
do artigo 225 da Constituição da República, combinado com art. 182, que trata da política de 
desenvolvimento urbano, tendo como objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções 
sociais da cidade e garantir o bem estar de seus habitantes. Matéria com desenvolvimento legislativo 
no Estatuto das Cidades (Lei n. 10.257/ 2001) e na Lei Orgânica do Município de Florianópolis, 
quanto a transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais e valorização ambiental, 
conteúdos que a lei municipal específica, baseada no plano diretor, deve considerar (art. 32, § 1º), 
onde se incluem modificação de índices e características de uso e ocupação do solo, bem como 
alterações das normas edilícias, considerado o impacto ambiental delas decorrente. 8. Previsão 
da necessidade de estudo ambiental prévio para "projetos urbanísticos, acima de 100ha, ou em 
áreas consideradas de relevante interesse ambiental a critério da SEMA e dos órgãos municipais e 
estaduais competentes (Resolução Conama 001/86, art. 2º, XV) (...) (TRF4. Agravo de Instrumento 
n. 2009.04.00.009299 2/SC. 3ª Turma. Relator: Des. Roger Raupp Rios. Julgamento: 28/07/2009).
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impactos socioculturais também têm sido deficientes e as propostas de 
medidas mitigadoras insuficientes (…)91

Parte das dificuldades no aprofundamento do balanço de impactos 
socioeconômicos, com destaque para aqueles de natureza urbanística, atrela-se 
à especificidade técnica desse tipo de análise e seu grau de detalhamento:

Outro problema comum é a ausência de profissionais especializados e com 
experiência na análise das características e impactos socioeconômicos 
do projeto. Assim, em certas ocasiões, é visível a diferença do grau 
de profundidade no tratamento dos itens a serem abordados na 
caracterização do meio físico, biológico e socioeconômico. Nesse último, 
o nível de detalhamento é bem menor do que o exigido nos demais. A 
menor importância que, geralmente, costuma-se evidenciar nos aspectos 
socioeconômicos de um Eia/Rima parece indicar que, ainda, a questão 
ambiental é traduzida como sendo exclusivamente a avaliação dos 
componentes do meio físico-biótico.92

 In casu, confirmando a tendência generalizada, vale ressaltar que, 
embora o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) do Projeto …., parcialmente 
acostado ao feito às fls. 10-26, avente determinados impactos sobre o meio 
ambiente urbano, tais como “aumento de risco de acidentes”, “efeitos de campos 
elétricos e magnéticos”, e “incômodo à vizinhança em relação ao ruído”, uma 
série de importantes questões restou invisibilizada, diversas delas já apontadas 
por este Centro de Apoio Operacional (fls. 05-09).

Não por acaso, inovou o Estatuto da Cidade ao disponibilizar, para 
situações dessa espécie, o instrumento do Estudo de Impacto de Vizinhança, 
autônomo em relação aos Estudos de Impacto Ambiental. In litteris:

91 CUREAU, Sandra. A deficiência de avaliação do chamado meio sociocultural, nos estudos de 
impacto ambiental, e suas conseqüências para as a comunidades afetadas pelas grandes obras. In: 
GALLI, Alessandra (coord.) Direito Socioambiental. Vol. 1. Curitiba: Juruá, 2010, p. 394).

92 BASSO, Luis Alberto; VERDUM, Roberto. A avaliação de impacto ambiental: Eia e Rima 
como instrumentos técnicos e de gestão ambiental. Disponível em: http://www.ufrgs.br/pgdr/
arquivos/674.pdf. Acesso em: ago/2013.
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Art. 36. Lei municipal definirá os empreendimentos e atividades 
privados ou públicos em área urbana que dependerão de elaboração 
de estudo prévio de impacto de vizinhança (EIV) para obter as licenças 
ou autorizações de construção, ampliação ou funcionamento a cargo do 
Poder Público municipal.

Art. 37. O EIV será executado de forma a contemplar os efeitos positivos 
e negativos do empreendimento ou atividade quanto à qualidade de vida 
da população residente na área e suas proximidades, incluindo a análise, 
no mínimo, das seguintes questões: I – adensamento populacional; II – 
equipamentos urbanos e comunitários; III – uso e ocupação do solo; IV – 
valorização imobiliária; V – geração de tráfego e demanda por transporte 
público; VI – ventilação e iluminação; VII – paisagem urbana e patrimônio 
natural e cultural.

Parágrafo único. Dar-se-á publicidade aos documentos integrantes do 
EIV, que ficarão disponíveis para consulta, no órgão competente do Poder 
Público municipal, por qualquer interessado.

Art. 38. A elaboração do EIV não substitui a elaboração e a aprovação 
de estudo prévio de impacto ambiental (EIA), requeridas nos termos da 
legislação ambiental.

 E mesmo que a edificação ou atividade nova estejam em total 
consonância com a legislação urbanística, tal compatibilidade genérica não 
afasta, sozinha, a possibilidade de geração de incômodos à comunidade ou de 
comprometimento da ordem urbanística, em escala difusa:

É que o simples aparecimento de uma obra ou atividade nova pode gerar 
constrangimento e/ou distúrbios se construída em determinados locais 
ou representar uma dimensão considerável. Não só todos os serviços 
públicos prestados na região (transporte, infraestrutura, saneamento, 
etc.), como também os simples comportamentos daqueles que habitam 
nas proximidades podem ser afetados pela tão-só construção de um 
empreendimento – repita-se –, ainda que em conformidade com toda a 
legislação urbanística que disciplina a forma pela qual ele deve ser levado 
a efeito. Estamos tratando de empreendimentos ou atividade de tal porte 
ou relevância que podem conturbar o equilibrado andamento de uma 
região com seu simples surgimento. A Administração Pública, embora 
não proíba a construção da obra ou exploração da atividade, tenta 
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intervir de maneira a evitar que haja perturbação no cotidiano daqueles 
que habitam na região, ou, pelo menos, tenta amenizar ao máximo a 
intensidade daquela.93

Por sua vez, quanto à obrigatoriedade de lei municipal regulamentadora 
do EIV, suas hipóteses e critérios, em casos de flagrante omissão dos Poderes 
Executivo e/ou Legislativo, semelhante ao que ora se configura, os tribunais têm 
admitido interpretação extensiva, para reconhecer a exigência de avaliação dos 
efeitos nocivos, mormente quando se mostrem incontestes:

(…) Poder-se-á afirmar que o EIV dependeria de regulamentação de 
lei municipal, o que inocorreu em face da omissão do executivo e do 
legislativo. Daí não poder ser exigido ou apresentado. Entretanto, como 
acima ficou afirmado, em se tratando de mora legislativa atinente a 
limitação da discricionariedade da administração, não pode a agravante 
— e o Município de forma geral — dela se aproveitar para dispensar a 
providência. (TJSP. Agravo de Instrumento n. 357.165-5/0-00. Relator: 
Desembargador Laerte Sampaio. Julgamento: 08 de junho de 2004).

 Haver-se-ia de ventilar, outrossim, o imperativo de regulamentação 
municipal do Estudo de Impacto de Vizinhança como condição de validade dos 
licenciamentos de atividades de impacto urbano ampliado:

EMENTA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ALVARÁ – ATIVIDADE POTENCIALMENTE 
LESIVA AO MEIO AMBIENTE – ARTIGO 225, §1º, IV, DA CR/88 – 
INCONSTITUCIONALIDADE – INVALIDAÇÃO DO ATO – AUSÊNCIA DE LEI 
REGULADORA – RECURSO PROVIDO.

(…) Ora, temerário presumir-se a inexistência de dano face à ausência do 
Estudo de Impacto Ambiental e de Vizinhança para que sejam verificadas 
e avaliadas as variáveis existentes.  

Ressalto, como já dito, que a Lei 9247/97, que regula a exploração dos 
serviços de telecomunicação, não trata da questão ambiental relacionada.

93 SOARES, Lucéia Martins. Estudo de Impacto de Vizinhança (arts. 36 a 38). In: DALLARI, Adilson 
Abreu; FERRAZ, Sérgio (Coords.). Estatuto da Cidade (Comentários à Lei Federal 10.257/2001). 2ª 
Edição. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 307.
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A outra conclusão não se pode chegar senão a de que para que seja 
concedido alvará de construção e funcionamento a STEMAR deve 
ser editada a lei municipal regulamentando o estudo de impacto e 
estabelecendo requisitos para que seja verificada a viabilidade da 
atividade.

Somente após a edição da lei municipal, cujo projeto encontra-se em 
trâmite na Câmara Municipal de Baependi, poderá ser concedido alvará 
de construção à STEMAR, desde que atendidos os requisitos legais.

Flagrante a inconstitucionalidade do ato administrativo levado a efeito 
pelo Município diante da inobservância da determinação contida no art. 
225, §1º, IV.

A ausência de lei municipal não pode dar suporte a execução de atividades 
potencialmente lesivas ao meio ambiente. E, ao contrário do afirmado 
pela municipalidade, há óbice legal à concessão do alvará de construção 
sem o prévio estudo de impacto ambiental e de vizinhança.

Pior, o óbice é constitucional, a desconformidade com o regramento 
Maior atinge o ato em sua origem, produzindo efeitos retroativos à data 
em que foi emitido.

A municipalidade não pode licenciar uma atividade condicionando-a a 
se enquadrar em requisitos legais ainda não determinados, pois caso a 
empresa não se adeque às disposições da lei municipal, eventuais danos 
já existentes não poderão ser sanados.

Sabido é que danos ambientais e danos à saúde das pessoas podem ser 
irreversíveis, não podendo o Município arcar com essa incerteza.

O princípio da legalidade, que rege a atuação da Administração Pública, 
impõe que sua vontade decorra exclusivamente da lei, ou seja, só poderá 
fazer o que a lei permite.

Não há determinação ou permissivo legal para que seja concedida licença 
para atividade potencialmente lesiva ao meio ambiente sem prévio 
estudo de impacto ambiental e de vizinhança.

Portanto, as atividades da ERB no local indicado deverão ser paralisadas 
até a edição da lei municipal correspondente e avaliação do atendimento 
de seus requisitos. Se em desconformidade com a norma municipal, 
deverá ser desfeita (...) (TJMG. APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0049.05.009376-
1/001. Relator: Des. Roney Oliveira. Julgamento: 31 de janeiro de 2008).
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 Ademais, eventual argumento de que a implantação do complexo fabril 
da … se situa em zona rural não se presta a descaracterizar a necessidade de 
Estudo de Impacto de Vizinhança. Segundo explana Soares:

Nota-se que o que o Estatuto visa é a diminuir o impacto perturbador 
do equilíbrio daquelas regiões “sacudidas” com o novo empreendimento. 
Se o impacto puder ser sentido em função de obras realizadas fora do 
perímetro urbano, nada mais prudente que a realização do respectivo 
Estudo de Impacto de Vizinhança para que o Poder Público evite a 
ocorrência de distúrbios (…) Parece que o critério a ser considerado é o 
da localização do impacto (aí sim, dentro do perímetro urbano), e não 
necessariamente o da localização do empreendimento.94

 A mesma orientação, reforce-se, foi sustentada na Informação Técnica 
n. 156/2008 (Anexo 2) emanada pela assessoria da ilustre Quarta Câmara de 
Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, especializada em Meio 
Ambiente e Patrimônio Cultural, nos seguintes termos:

No entanto, a depender das características da malha urbana em que o 
terreno está inserido e das atividades pretendidas, não é razoável delimitar 
como vizinhança apenas os imóveis limítrofes ao empreendimento e 
vias próximas, pois os impactos gerados podem se desdobrar para além 
dessa área considerada. Observando características peculiares, como o 
deslocamento populacional a ser gerado pelo empreendimento, tanto 
quando em construção quanto em pleno funcionamento, ou, ainda, 
suscetibilidade ambiental da área ou grande densidade construída, é 
fundamental que o conceito de vizinhança se estenda geograficamente 
de forma diretamente proporcional aos impactos causados. Dessa 
forma, a delimitação de vizinhança há de variar conforme o impacto 
avaliado. A título de exemplo, geração de tráfego e produção de ruídos 

94 SOARES, L. M. Op. cit., p. 312.
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necessariamente têm áreas de alcance diferenciadas.95

 Por conseguinte, imprescindível que o Município de ... proceder 
à elaboração de Estudo de Impacto de Vizinhança – ou de avaliação 
técnico urbanística congênere – que contemple os efeitos urbanos nocivos 
subdimensionados pelos documentos integrantes do licenciamento ambiental 
em curso. Os contornos fáticos do presente caso assemelham-se ao de outras 
experiências lapidadas pelo Poder Judiciário pátrio. O Tribunal de Justiça do 
Distrito Federal e Territórios, por exemplo, pronunciou-se já pela viabilidade 
de duplicidade de estudos de impacto (de Vizinhança e Ambiental), em se 
vislumbrando as deficiências de um deles, sanáveis pelo outro:

A meu sentir, entendo que os fundamentos invocados pelo douto 
representante ministerial estão escorreitos, eis que é imprescindível que 
se faça um amplo estudo acerca dos impactos ambientais que poderão 
ocorrer caso se leve a termo a instalação do Setor Habitacional Vertical Sul, 
que está incluído dentro do Parque do Guará, e que terá alta densidade 
populacional, consoante se infere da vasta documentação aos autos 
acostada. Quanto a alegação de que onde pretende instalar o novo setor 
habitacional obedece aos ditames da Lei n. 1.869/98, de que somente 
o RIVI seria suficiente, a mim não me convence, eis que o novo pólo de 
habitação terá edifícios de até 27 andares, incomum para uma cidade 
como Brasília, tem características de alta densidade populacional, sendo 
necessário, a meu sentir, a realização do EIA. Ademais, não é crível que 
um licenciamento para a instalação de um Parque Aquático possa servir 
para a ampliação de um empreendimento habitacional, porque ambos 
tem características amplamente divergentes, sendo que não é necessário 
que seja um expert para diferenciar o impacto que um e outro causam 
ao meio-ambiente. (TJDFT. Agravo de Instrumento n. 20020020000545. 
5ª Turma Cível. Relator: Desembargador Asdrubal Nascimento Lima. 
Julgamento: 24 de março de 2003).

95 BRASIL. Ministério Público Federal. Informação Técnica nº 156/08 - 4ª CCR. Estudo de Impacto 
de Vizinhança – EIV: descrição, aplicabilidade, diferenças entre EIV e EIA/RIMA. Brasília, DF, 2008, 
p. 13-14. Disponível em: http://4ccr.pgr.mpf.mp.br/institucional/grupos-de-trabalho/gt-zona-
costeira/docs-zona-costeira/IT_156-08_EIV.pdf Acesso em: ago/2013. E o documento segue, 
indicando hipóteses em que o estudo é recomendáveis, tais como: “empreendimentos geradores 
de fluxos importantes de pessoas e veículos: estações rodoviárias, hipermercados, centros de 
compras e lazer, hospitais, loteamentos urbanísticos, estádios esportivos, indústrias de médio 
e grande porte, edifícios comerciais de grande porte, garagens de ônibus, feiras de exposições 
comerciais, tecnológicas e agropecuárias (...) empreendimentos e atividades de grande e médio 
porte propostos em área de maior sensibilidade, ou próximos a estas, como os sítios históricos e 
locais de especial interesse ambiental (...)” (p. 14).
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 Na medida em que inexiste hierarquia, mas cooperação, entre as 
instâncias federativas, não pode a comunidade local, mais sujeita, em seu 
cotidiano, às fragilidades da vida urbana, estar alijada do processo de debate e 
participação, nem serem desprezadas as potenciais ofensas ao direito à cidade 
justa e sustentável. Ao contrário do que se possa suscitar, a realização do Estudo 
de Impacto de Vizinhança não é obstáculo, mas tem por objetivo integrar as 
problemáticas urbanística e ambiental em escala regional:

Há que se destacar que o EIV, conforme definido pelo Estatuto da Cidade, 
contempla as análises requeridas pelas diretrizes para o desenvolvimento 
urbano municipal e, de acordo com a regulamentação municipal, pode 
assumir o papel de instrumento de apoio ao licenciamento urbanístico, 
com o devido suporte de outros procedimentos de planejamento e gestão 
do espaço, como é o caso do EIA. A interpretação do EIV com vistas à 
garantia do direito ao ambiente equilibrado é o que possibilita sua relação 
com os demais mecanismos de licenciamento adotados no país até 
então, sobretudo com a elaboração do EIA. A introdução do instrumento 
de avaliação de impacto de vizinhança, apesar de acrescer exigências e 
procedimentos aos trâmites habituais, pode garantir maior eficiência 
nos processos de aprovação, já que sua implementação proporciona 
análise integrada de projetos, podendo apontar medidas mitigadoras e 
compensatórias aplicáveis às diversas áreas de conhecimento envolvidas 
na gestão da cidade e aproximar as dimensões ambiental e urbanística.96

96 TOMANIK, Raquel. Estudo de Impacto de Vizinhança e Licenciamento Urbanístico-Ambiental: 
Desafios e Inovações. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em Engenharia 
Urbana. São Carlos: Universidade Federal de São Carlos, 2008, p. 53). Do mesmo teor é a 
observação contida na já referida Informação Técnica n. 156/08 da 4ª CCR/MPF: “Chamamos a 
atenção à necessidade de submeter o próprio EIA/RIMA e, se houver, seu estudo complementar, 
ao departamento de urbanismo do(s) município(s) respectivos, para manifestação acerca das 
questões urbanas analisadas, que devem estar destacadas do restante do estudo. Se o EIA/RIMA 
não abarcar o EIV, mas tê-lo como estudo complementar, surge uma dificuldade de ordem prática 
para a análise do departamento de urbanismo municipal, por estarem as informações fracionadas, 
parte no EIA, parte em estudo complementar. Semelhantemente, se o EIV estiver contido no 
EIA/RIMA, a análise também fica prejudicada por ser necessário “pinçar” não apenas o capítulo 
referente ao meio urbano, como também os demais itens relacionados ao tema, dispersos ao longo 
do texto. Sugere-se, portanto, sua junção em um só estudo, com a denominação de EIV, para efeito 
de análise do município, desde que, evidentemente, respeite-se a metodologia adotada e prime-se 
pela coesão do estudo”.
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Presta-se, nesse sentido, o Estudo de Impacto de Vizinhança a garantir 
a eficácia do princípio da justa distribuição dos ônus e benefícios do processo 
de urbanização, consubstanciado no art. 2º, IX da Lei n. 10.257/2001. Na tutela 
do interesse difuso à ordem urbanística (art. 1º, VI, da Lei n. 7.347/1985) 
tem o Ministério Público protagonismo, devendo, para tanto, valer-se de tais 
instrumentos de política urbana, como se tem progressivamente afirmado. 
Tanto assim que, por ocasião do 1º Congresso de Habitação e Urbanismo do 
Ministério Público do Estado de São Paulo, realizado no Município de Amaro/
SP, em 2003, foi aprovada a Tese nº 9, no tema “Ministério Público e a Defesa da 
Ordem Urbanística: uma visão a partir do Estatuto da Cidade”:

9 – O Ministério Público, na defesa da sustentabilidade urbana, poderá 
promover ação civil pública, na forma da lei municipal a que se refere o 
art. 36 do Estatuto da Cidade ou da legislação ambiental pertinente, a 
fim de condenar o interessado na obrigação de elaborar Estudo Prévio de 
Impacto de Vizinhança (EIV) e/ou de Estudo Prévio de Impacto Ambiental 
(EIA), quando o mesmo for realizar empreendimento ou atividades que 
dependam de tais estudos prévios, tal como exigido pelos artigos 36 a 38 
do Estatuto da Cidade.

 
2.6. DEMAIS ASPECTOS URBANÍSTICOS PERTINENTES AO EMPREENDIMENTO 
E SEUS IMPACTOS

 Ulteriormente, a perquirição dos elementos constitutivos do feito 
autoriza apontar um espectro de outros aspectos merecedores de atenção, 
investigação e monitoramento por parte da Promotoria de Justiça consulente:

 a) os conjuntos habitacionais a serem implantados para recepção 
dos trabalhadores empregados na construção e na operação do complexo 
fabril necessitam de acompanhamento quanto à sua regularidade, modo 
de aquisição dos imóveis (exemplificativamente, tem-se notícias, em casos 
similares, de alienação de áreas do patrimônio público, sem os impreteríveis 
procedimentos licitatórios de regência) e à adequação das alternativas 
locacionais eleitas, em face do planejamento territorial municipal, legislação 
de uso e ocupação do solo urbano;
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 b) os recursos auferidos pelo Município de ... a título de arrecadação 
tributária ou por meio de pactos de natureza privada devem ser assumidos 
como parte da contrapartida da empresa contemplada com benefícios fiscais, 
garantindo-se a transparência na sua gestão, o controle social sobre sua 
destinação e a compatibilidade de sua aplicação com políticas públicas que, 
preferencialmente, visem à mitigação dos impactos deletérios engendrados pelo 
empreendimento, entre eles os de natureza urbanística, não se olvidando das 
instâncias de participação já institucionalizadas nesse setor, como o Conselho 
Municipal de Habitação e o Fundo a ele vinculado;

 c) nesse sentido, de grande valia mostra-se o diagnóstico já materializado 
no Plano Local de Habitação de Interesse Social (objeto, inclusive, de projeto 
estratégico deste CAOPJ de Habitação e Urbanismo), o qual identifica, entre 
outras problemáticas, a existência de inúmeros assentamentos precários e/ou 
informais distribuídos no núcleo urbano do Município de ..., os quais devem 
tanto ser priorizados para fins de regularização fundiária (mapas n. 07 e 08), 
quanto de qualificação da infraestrutura, podendo, eventualmente, receber 
demarcação como Zonas Especiais de Interesse Social (art. 4º, V, ‘f’, do Estatuto 
da Cidade), no âmbito da revisão do Plano Diretor Municipal;

 d) alfim, acham-se documentadas nos materiais componentes do 
mesmo PLHIS (mapas n. 09 e 10) diversas comunidades rurais, além de reservas 
indígenas espraiados pelo território municipal. Pela especificidade da matéria, 
este setor especializado sugere, ainda, consulta a respeito ao Centro de Apoio 
Operacional das Promotorias de Proteção dos Direitos Humanos.

 Reitera-se a recomendação de que, paralelamente, a Promotora de 
Justiça local sensibilize o Poder Público e as lideranças da sociedade civil quanto 
à importância de se iniciar o quanto antes o processo de revisão do Plano Diretor 
para adaptação à nova realidade e às novas perspectivas econômicas, sociais e 
ambientais do Município de Ortigueira, visando garantir o direito à cidade e à 
moradia digna.

É o entendimento deste CAOP de Habitação e Urbanismo.
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Curitiba, 05 de setembro de 2013.

ALBERTO VELLOZO MACHADO
Procurador de Justiça

LAURA ESMANHOTO BERTOL
Arquiteta Urbanista

THIAGO DE AZEVEDO PINHEIRO HOSHINO
Assessor Jurídico 
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CONSULTA 46/2014

EMENTA: PROJETO DE INSTALAÇÃO DE FÁBRICA DE 
ACUMULADORES DE ENERGIA (PILHAS E BATERIAS). 
POTENCIAIS IMPACTOS AMBIENTAIS, URBANÍSTICOS E 
SOCIAIS. VÍCIOS DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL EM ESFERA 
ESTADUAL. CERTIDÕES E ANUÊNCIAS CONTRADITÓRIAS 
DO MUNICÍPIO DE ... TENTATIVA DE ALTERAÇÃO PONTUAL 
DO ZONEAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E DE 
AMPLIAÇÃO DO PERÍMETRO URBANO. INADMISSIBILIDADE 
NA AUSÊNCIA DE EMBASAMENTO TÉCNICO E PARTICIPAÇÃO 
POPULAR. NECESSIDADE DE PARECER DO CONSELHO DO 
PLANO DIRETOR. OBRIGATORIEDADE DE PRÉVIO ESTUDO DE 
IMPACTO DE VIZINHANÇA.

A ...ª Promotoria de Justiça da Comarca de ... consulta este Centro de 
Apoio Operacional de Habitação e Urbanismo e a Coordenação da Rede Ambiental 
do Ministério Público do Estado do Paraná com relação ao licenciamento de 
atividade de fabricação de pilhas, baterias e outros acumuladores (indústria 
de beneficiamento de matéria-prima para acumuladores de energia) e seus 
potenciais impactos no meio ambiente natural, artificial e social.

1. Dos vícios no licenciamento ambiental iniciado junto ao Instituto 
Ambiental do Paraná

In principio, cumpre salientar que o empreendimento em tela encontra-
se em processo de licenciamento junto ao Instituto Ambiental do Paraná, tendo 
recebido a Licença Ambiental Prévia n. ---------, na data de 26/03/2014, com 
validade de um ano.
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Entre outros aspectos, o documento atesta a viabilidade da atividade 
pleiteada, estipula condicionantes que deverão ser necessariamente atendidas 
nos planos e programas a serem detalhados no Estudo de Impacto Ambiental 
e nas fases seguintes do licenciamento, reconhece a caracterização do imóvel 
onde se pretende a instalação da fábrica como rural e expressamente alerta 
para o fato de que a Licença Prévia “não dispensa, tão pouco substitui, quaisquer 
outros Alvarás e/ou Certidões de qualquer natureza a que, eventualmente esteja 
sujeita, exigidos pela legislação federal, estadual ou municipal”.

Nesse sentido, o art. 10, §1º da Resolução CONAMA n. 237/97 determina 
que o Município avalie a compatibilidade entre o tipo de empreendimento 
almejado e a legislação de uso e ocupação do solo aplicável ao imóvel expedido 
certidão ao órgão responsável pelo licenciamento ambiental, em qualquer 
esfera:

Art. 10 – O procedimento de licenciamento ambiental obedecerá às 
seguintes etapas:

(…)

§ 1º – No procedimento de licenciamento ambiental deverá constar, 
obrigatoriamente, a certidão da Prefeitura Municipal, declarando que o 
local e o tipo de empreendimento ou atividade estão em conformidade 
com a legislação aplicável ao uso e ocupação do solo e, quando for o caso, 
a autorização para supressão de vegetação e a outorga para o uso da 
água, emitidas pelos órgãos competentes.

Por sua vez, as Resoluções SEMA n. 31/98 (art. 92, I, ‘f’) e n. 36/08 
(art. 5º, II, ‘e’) regulamentam o licenciamento ambiental em âmbito estadual e 
submetem a liberação da Licença Prévia à apresentação da certidão municipal 
de uso e ocupação do solo:

Art. 92 – Os demais sistemas de piscicultura deverão ser precedidos de 
LICENCIAMENTO AMBIENTAL do IAP, nos termos da legislação vigente e 
desta Resolução, conforme segue:

I. Na fase de planejamento e viabilidade da atividade, o requerente 
deverá solicitar a Licença Prévia – LP que terá validade de 1 (um) ano. Os 
pedidos de LP deverão estar assim instruídos:
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(…)

f. Quando exigida pelo IAP, Anuência prévia do Município em relação 
ao objeto da solicitação situado no perímetro urbano, declarando 
expressamente a inexistência de óbices quanto a lei de uso e ocupação 
do solo urbano e a legislação de proteção do meio ambiente municipal;

Art. 5º. Os requerimentos de Licenciamento Ambiental, bem como sua 
renovação, para os Empreendimentos com fundição de chumbo, dirigidos 
ao Diretor Presidente do IAP, serão protocolados, desde que instruídos na 
forma prevista abaixo, respeitando-se a modalidade solicitada:

(…)

II. LICENÇA PRÉVIA

(…)

e. Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo;

Em observância aos comandos supracitados, o Instituto Ambiental 
do Paraná requisitou complementações em relação à “anuência prévia” do 
Município de ... por meio do Ofício n. 05/14/NSP/IAP/ERLON (fl. 106), tendo em 
vista a primeira declaração do próprio Secretário Municipal de Agricultura e Meio 
Ambiente de que o imóvel (Lote 133-A, Gleba Roland), localiza-se presentemente 
em Zona Rural, a qual não comportaria o uso solicitado (fl. 55). Tal expediente, 
alega-se, teria sido suprido por “Certidão de Inexistência de Óbice” firmada 
pelo mesmo Secretário (fls. 108-109), a qual, todavia, apresenta conteúdo 
flagrantemente contraditório ao seu pronunciamento precedente, na medida 
em que assevera que “a área em que se pretende instalar o empreendimento 
encontra-se em ZONA RURAL, precisamente defronte ao Aterro Sanitário do 
Município, a menos de 2.000 metros da Zona Industrial (ZI-2)” (fl. 108), contudo, 
“não existindo óbice de instalação de indústria naquela localidade” (fl. 109).

Igualmente, consulta ao Plano Diretor (Lei Complementar n. 11/2006) 
e à legislação municipal de uso e ocupação do solo de ... (Lei Complementar 
n. 14/2006) permite aferir que o zoneamento rural incidente sobre a gleba 
não autoriza a finalidade urbana demandada pelo particular, colidindo com a 
manifestação do Município de .... Nos termos do art. 77 do Plano Diretor:

Art. 77. A área rural do município de ... fica subdividida em:

I. Zona de Preservação Permanente;
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II. Zonas de Reservas Florestais Legais;

III. Zona de Exploração Econômica.

§1º – As características de uso e ocupação relativas às zonas de 
Preservação Permanente e de Reservas Florestais Legais regem-se pelas 
disposições do Código Florestal Brasileiro (Lei Nº 4.771, de 15/09/1965) 
e Resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA – 
respectivas à matéria.

§2º – Na Zona de Exploração Econômica, a exploração das propriedades 
dar-se-á de tal modo a alcançar os índices de produtividade estabelecidos 
pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, sendo 
que, preferencialmente, as atividades desenvolvidas deverão enquadrar-
se dentre aquelasconsideradas aptas pelo zoneamento agrícola do Estado 
do Paraná, elaborado pelo Instituto Agronômico do Paraná – IAPAR.

 É dizer, as normas vigentes de ordenamento territorial teriam de sofrer 
significativa alteração para incorporar o imóvel no perímetro urbano e atribuir-
lhe o regime jurídico das Zonas Industriais (ZI-1 ou ZI-2), as únicas que, em tese, 
admitiriam (afora as Zonas Comerciais e de Serviço 3, incabíveis, em princípio, ao 
caso) a atividade que o art. 7º, III, ‘b’, da Lei Complementar n. 14/2006 classifica 
como “indústria potencialmente poluitiva”:

Art. 7º – Para efeito desta Lei, ficam as atividades definidas no artigo 
anterior, classificadas hierarquicamente, conforme segue:

(…)

III. INDÚSTRIA:

a) INDÚSTRIA NÃO POLUITIVA: Caracteriza-se pela indústria, não 
incômoda, nociva ou perigosa.

b) INDÚSTRIA POTENCIALMENTE POLUITIVA: Caracteriza-se pela 
indústria, potencialmente incômoda, nociva ou perigosa.

Nem tolera outra interpretação o Anexo 1 do respectivo diploma legal, 
com parâmetros de uso abaixo reproduzidos:
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Destarte, ao que indicam os elementos dos autos, padece a Licença 
Ambiental Prévia outorgada para o empreendimento de grave vício com relação 
a um de seus requisitos essenciais (compatibilidade com perímetro urbano 
e legislação municipal de uso e ocupação do solo), passível de impugnação, 
bem como eventual responsabilização dos agentes públicos que concederam, 
acintosamente, a anuência do Município de ... em nítida afronta à letra da lei.

2. Da inadmissível alteração pontual do perímetro urbano e 
zoneamento intentada pelo PLC n. 03/2013

Com vistas a promover a alteração perimetral e de zoneamento acima 
decalcada, o Sr. Prefeito Municipal de ..., conjuntamente com os Secretários 
Municipais de Planejamento e de Administração remeteram, na data de 1º de 
março de 2013, o Projeto de Lei Complementar n. 003/2013 à Câmara Municipal 
de Vereadores, cujo art. 1º exprimia:

Art. 1º. Fica alterado o Mapa do Zoneamento de Uso do Solo Urbano 
do Município, parte integrante do Plano Diretor Municipal, conforme 
indicação anexa, relativo da faixa de 350,00 metros localizada na PR 170 
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sentido … a partir da área do lote 164-164-A da Gleba Roland, fazenda 
Conquista, até a área urbana do Distrito de São Martinho; também 
200,00 metros localizada na PR-170, no sentido São Martinho-Rolândia, 
a partir da área urbana do Distrito de São Martinho até o Lote n. 171 
da Gleba Roland, Fazenda São José. Esta faixa do lote a ser inserida no 
Perímetro Urbano será caracterizada no zoneamento de uso e ocupação 
do solo como ZI2 – Zona Industrial 2, com todas as características de uso 
e ocupação das zonas indicadas nos Anexos I e II da referida Lei.

Em diversas ocasiões retirado e reconduzido à pauta da Casa Legislativa 
local, em face da contestação dos munícipes, o referenciado projeto atenta 
contra todas as balizas do planejamento urbano e da gestão democrática da 
cidade. Não por outra razão, o próprio Conselho Municipal de Defesa do Meio 
Ambiente (COMDEMA) editou Moção de Repúdio ao Projeto de Lei 003/2013 
(fls. 130-132).

Sendo o Plano Diretor o instrumento básico da política urbana e o 
cerne do  ordenamento territorial (art. 30, VIII, da Carta Magna), seu devido 
processo de revisão ou alteração exige procedimentos análogos ao de sua 
elaboração, não dispensando nem embasamento técnico, nem participação 
democrática da sociedade. Na primeira vertente, de se invocar o princípio da 
unicidade do Plano Diretor:

Vale afirmar: o Plano Diretor não pode estar consubstanciado em 
várias leis. Por dita razão, é uno, indivisível, e eventuais leis que 
venham alterar sua estrutura, acolhendo ou prescrevendo institutos 
urbanísticos, não podem ser havidas como Planos Diretores. De 
outro lado, não pode existir mais de um Plano Diretor (…) Em suma: 
o Plano Diretor é a lei municipal geral de planejamento e instrumento 
fundamental da política de desenvolvimento e expansão urbana do 
Município. (…) As atualizações e revisões periódicas, tecnicamente 
elaboradas, devem ser instituídas por lei, observado, em qualquer 
caso, o competente processo legislativo e a determinação do §4º do 
art. 40 do Estatuto da Cidade. Esse preceptivo estatutário prescreve 
que os Poderes Legislativo e Executivo garantirão a promoção de 
audiências públicas e debates, com a participação da população e de 
associações representativas dos vários segmentos da comunidade, 
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a publicidade quanto aos documentos e informações produzidos e o 
acesso a qualquer interessado a esses documentos e informações.97

Ocorre que o Plano Diretor é instituto jurídico novel e peculiar, mais 
abrangente do que as leis ou atos administrativos convencionais, com caráter de 
documento técnico, mas também de pacto sociopolítico entre todos os atores 
da comunidade:

Neste sentido, os planos urbanísticos podem ser considerados institutos 
próprios do direito urbanístico, irredutíveis aos conceitos tradicionais de 
lei, regulamento ou ato administrativo. No direito brasileiro, são planos 
urbanísticos, ao lado do plano diretor, o projeto de loteamento (arts. 6º 
e 17 da Lei 6.766/1979), o projeto de regularização fundiária (art. 51 da 
Lei 11.977/2009) e o plano de operação urbana consorciada (art. 33 do 
estatuto da Cidade). Pode-se ilustrar a diferença entre o regime específico 
do direito urbanístico e o regime geral do direito constitucional pelo fato 
de que os planos de detalhamento são elaborados após o plano geral, 
devendo respeitá-lo, enquanto as leis específicas simplesmente revogam 
as leis gerais anteriores. (…) desta forma, o planejamento se converte 
no principal instrumento de controle da tecnologia pela sociedade. No 
processo de planejamento atuam tanto os órgãos setoriais quanto os 
grupos de pressão, mas essas influências têm de operar sobre uma base 
tecnicamente consistente. Somente ao produto desse processo pode ser 
atribuída uma presunção de representação do interesse público.98

Nem se há de aventar a possibilidade de que a elaboração ou revisão 
dos Planos Diretores e instrumentos a eles conexos tragam prejuízo a conquistas 
normativas e administrativas consolidadas no Município. Por força do princípio 
da proibição de retrocesso urbanístico-ambiental, o ius variandi de que dispõe o 
Poder Público, nesta seara, somente pode ser exercitado mediante “motivação 
lastreada em clamoroso interesse público”, sob pena de estrangular-se o 
planejamento da cidade em favor de interesses conjunturais pontuais e 

97 GASPARINI, Diógenes. Aspectos jurídicos do Plano Diretor. In: ESTADO DE SÃO PAULO. Temas 
de Direito Urbanístico. Vol. 4. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado: Ministério Público do Estado 
de São Paulo, 2005, p. 93 e p. 96.

98 PINTO, Victor Carvalho. Direito urbanístico – Plano Diretor e Direito de Propriedade. 3ª Edição. 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 233-235.
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particularistas. O Superior Tribunal de Justiça já incursionou por esta vereda, na 
seguinte toada:

PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO, AMBIENTAL E URBANÍSTICO. 
LOTEAMENTO CITY LAPA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE 
OBRA NOVA. RESTRIÇÕES URBANÍSTICO-AMBIENTAIS CONVENCIONAIS 
ESTABELECIDAS PELO LOTEADOR. ESTIPULAÇÃO CONTRATUAL EM FAVOR 
DE TERCEIRO, DE NATUREZA PROPTER REM. DESCUMPRIMENTO. PRÉDIO 
DE NOVE ANDARES, EM ÁREA ONDE SÓ SE ADMITEM RESIDÊNCIAS 
UNIFAMILIARES. PEDIDO DE DEMOLIÇÃO. VÍCIO DE LEGALIDADE E DE 
LEGITIMIDADE DO ALVARÁ. IUS VARIANDI ATRIBUÍDO AO MUNICÍPIO. 
INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA NÃO-REGRESSÃO (OU DA PROIBIÇÃO DE 
RETROCESSO) URBANÍSTICO-AMBIENTAL. VIOLAÇÃO AO ART. 26, VII, 
DA LEI 6.766/79 (LEI LEHMANN), AO ART. 572 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 
(ART. 1.299 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002) E À LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. ART. 
334, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VOTO-MÉRITO

(...)

10. O relaxamento, pela via legislativa, das restrições urbanístico-
ambientais convencionais, permitido na esteira do ius variandi de que 
é titular o Poder Público, demanda, por ser absolutamente fora do 
comum, ampla e forte motivação lastreada em clamoroso interesse 
público, postura incompatível com a submissão do Administrador a 
necessidades casuísticas de momento, interesses especulativos ou 
vantagens comerciais dos agentes econômicos.

11. O exercício do ius variandi, para flexibilizar restrições urbanístico-
ambientais contratuais, haverá de respeitar o ato jurídico perfeito e o 
licenciamento do empreendimento, pressuposto geral que, no Direito 
Urbanístico, como no Direito Ambiental, é decorrência da crescente 
escassez de espaços verdes e dilapidação da qualidade de vida nas 
cidades. Por isso mesmo, submete-se ao princípio da não-regressão (ou, 
por outra terminologia, princípio da proibição de retrocesso ), garantia 
de que os avanços urbanístico-ambientais conquistados no passado 
não serão diluídos, destruídos ou negados pela geração atual ou pelas 
seguintes.

(STJ. Segunda Turma. Recurso Especial n. 302.906 – SP. Relator: Ministro 
Herman Benjamin. Julgamento: 26 de agosto de 2010)

Dimana desses pressupostos que o processo de planejamento 
participativo – como modus de exercício da democracia direta – aliado aos 
recursos e leituras técnicas – necessários para evitar que a discricionariedade 
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se amesquinhe em arbitrariedade dos governantes eleitos –, devem nortear 
a formação da vontade estatal, direcionando o sentido do efetivo interesse 
público a longo prazo.

Nesse diapasão, é remansosa a jurisprudência:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS MUNICIPAIS 8.167/2012, 8.378/2012 e 
8379/2012. ALTERAÇÃO DE PLANO DIRETOR. MUNICÍPIO DE SALVADOR. 
AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO POPULAR. AFRONTA À CONSTITUIÇÃO DO 
ESTADO DA BAHIA. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. EFEITOS. 
MODULAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 27 DA LEI N. 9.868/99. PRESERVAÇÃO 
DO INTERESSE DA COLETIVIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

1. A ampla e efetiva participação popular deve ser garantida para a 
elaboração de norma que implique em alteração do plano diretor do 
desenvolvimento urbano da cidade (PDDU), sob pena de violação ao 
disposto no art. 64 da Constituição Estadual.

2. Identificada a afronta à exigência de integração popular no processo 
legislativo das leis 8.167/2012, 8.378/2012 e 8.379/ 2012 do município 
de Salvador, imperioso o reconhecimento de sua inconstitucionalidade.

3. A singela participação do povo através de audiências, com publicização 
em antecedência reduzida e sem os meios adequados e acessos 
aos estudos técnicos necessários, não é bastante para assegurar o 
cumprimento daquela exigência. (...)

(TJBA. Tribunal Pleno. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0303489-
40.2012.8.05.0000. Rel.: Des. José Edivaldo Rocha Rotondano. DJ: 
12/02/2014).

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE 
SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. TERCEIRO. CABIMENTO. SÚMULA 
Nº 202 DO STJ.SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA DECLARANDO NULAS AS LEIS MUNICIPAIS Nºs.5389/2010 E 
5.391/2010, QUE ALTERARAM A LEI Nº 3.253/1992, QUE DISPÕE SOBRE 
O ZONEAMENTO, PARCELAMENTO, USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO 
DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS, POR AUSÊNCIA DE ESTUDOS TÉCNICOS, DE 
PUBLICIDADE, DE TRANSPARÊNCIA E DE PARTICIPAÇÃO POPULAR EM 
SEUS PROCESSOS LEGISLATIVOS, RECONHECENDO INCIDENTALMENTE 
OFENSA À CF, E CONTRARIEDADE AO ESTATUTO DA CIDADE (LEI FEDERAL 
Nº 10.257/2001) E À LEI MUNICIPAL Nº 4.669/2006, QUE DISCIPLINA 
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O PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS. LEIS DE EFEITOS 
CONCRETOS. (…)

(…)

2. Considerando que as leis que dispõem sobre o zoneamento, 
parcelamento, uso e ocupação do solo urbano municipal, são leis de 
efeitos concretos, não apresentando, pois, características de generalidade 
e de abstração típicas das demais leis, podem as mesmas ser impugnadas 
por meio dos instrumentos processuais voltados para o controle da 
legalidade dos atos administrativos em geral, tais como o mandado de 
segurança, a ação popular e a ação civil pública, não se podendo ter por 
inadequado o uso dessa última espécie de ação pelo Ministério Público 
Estadual para, com base em elementos de provas colhidos em inquérito 
civil público, pedir a decretação de nulidade de leis dessa natureza por 
ausência de estudos técnicos, de publicidade, de transparência e de 
participação popular no curso de seus processos legislativos, ofendendo 
incidentalmente a CF e em confronto com o Estatuto da Cidade (Lei 
Federal nº 10.257/2001) e com a Lei que dispõe sobre o plano diretor do 
próprio município réu.

(TJMA. Mandado de Segurança nº 29167/2012, Relator: Desembargador 
Jamil de Miranda Gedeon Neto, 05 de abril de 2013).

EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade - Lei municipal que altera 
substancialmente a lei que dispõe sobre o Plano Diretor do Município - 
Necessidade de ser o processo legislativo - tanto o referente à elaboração 
da Lei do Plano Diretor como daquela que a altera, integrado por 
estudos técnicos e manifestação das entidades comunitárias, fato que 
não ocorreu - Audiência do Conselho Municipal de Política Urbana que 
não supre a exigência da participação popular, caracterizadora de uma 
democracia participativa – Ação procedente.” (TJSP, ADIn nº 0207644-
30.2011.8.26.0000, DJ 21/03/12, Desembargador Relator Walter de 
Almeida Guilherme).

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 
COMPLEMENTAR N. 144/2008, DO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ, QUE ALTEROU 
O PLANO DIRETOR DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL, COM 
INSTITUIÇÃO DE NORMAS PARA O ZONEAMENTO, PARCELAMENTO 
E USO DO SOLO URBANO. PROCESSO LEGISLATIVO NÃO SUBMETIDO 
À PARTICIPAÇÃO POPULAR. EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL. NÃO 
OBSERVÂNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VÍCIO INSANÁVEL 
INCONSTITUCIONALIDADE DECRETADA. (TJSC. Ação Direta de 



231
V. 2: PARCELAMENTO DO SOLO E LICENCIAMENTOS URBANÍSTICOS

Inconstitucionalidade n. 2008.064408-8. Relator: Des. Vanderlei Romer. 
Julgamento: 13 de outubro de 2011)

EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Lei Complementar n° 
600/09, do Município de Araraquara, que altera o Plano Diretor de 
Desenvolvimento e Política Urbana e Ambiental (Lei Complementar n° 
350/05), modificando o zoneamento e índice de aproveitamento das 
áreas urbanas, sem a participação comunitária. Violação do art. 180, 
II, da Constituição do Estado. Inconstitucionalidade declarada. Ação 
procedente. (TJSP. ADI n. 990.10.248939-6. Relator: Des. José Roberto 
Bedran. Julgamento: 03 de fevereiro de 2011).

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 
COMPLEMENTAR DISCIPLINANDO O USO E OCUPAÇÃO DO SOLO. 
PROCESSO LEGISLATIVO SUBMETIDO A PARTICIPAÇÃO POPULAR. 
VOTAÇÃO, CONTUDO, DE PROJETO SUBSTITUTIVO QUE, A DESPEITO 
DE ALTERAÇÕES SIGNIFICATIVAS DO PROJETO INICIAL, NÃO FOI 
LEVADO AO CONHECIMENTO DOS MUNÍCIPES. VÍCIO INSANÁVEL. 
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA.

O projeto de lei apresentado para apreciação popular atendia aos 
interesses da comunidade local, que atuava ativamente a ponto de 
formalizar pedido exigindo o direito de participar em audiência pública. 
Nada obstante, a manobra política adotada subtraiu dos interessados 
a possibilidade de discutir assunto local que lhes era concernente, 
causando surpresa e indignação. Cumpre ressaltar que a participação 
popular na criação de leis versando sobre política urbana local não pode 
ser concebida como mera formalidade ritual passível de convalidação. 
Trata-se de instrumento democrático onde o móvel do legislador 
ordinário é exposto e contrastado com ideias opostas que, se não 
vinculam a vontade dos representantes eleitos no momento da votação, 
ao menos lhes expõem os interesses envolvidos e as consequências 
práticas advindas da aprovação ou rejeição da normal, tal como proposta 
(TJSP. ADIn n. 184.449-0/2-00. Rel. Des. Artur Marques. Julgamento: 05 
de maio de 2010).

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MUNICÍPIO DE 
BOM JESUS. LEI  MUNICIPAL N.º 2.422/06. PLANO DIRETOR 
URBANO DO MUNICÍPIO. PRINCÍPIO DA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA 
(ART. 177, §5º, DA CE). INOBSERVÂNCIA.

Ação direta em que se postula a declaração de inconstitucionalidade 
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da Lei Municipal n.º 2.422, de 23 de outubro de 2006, dispondo acerca 
do plano diretor urbano do Município de Bom Jesus. A norma do art. 
177, § 5º, da CE, concretizando o princípio da democracia direta ou 
participativa, exige, como requisito de validade do processo legislativo, 
a efetiva participação da comunidade na definição do plano diretor do 
seu Município. Insuficiência da única consulta pública realizada pelo 
Município de Bom Jesus. Inconstitucionalidade formal, por afronta ao art. 
177, §5º, da CE, da Lei n.º 2.422, de 23 de outubro de 2006, do Município 
de Bom Jesus. Concreção também da norma do art. 40, §4º, I, do Estatuto 
da Cidade.

Precedentes. (TJRS. ADI n. 70029607819. Órgão Especial. Relator: DES. 
PAULO DE TARSO VIEIRA SANSEVERINO. Julgamento: 25 de janeiro de 2010).

Destacadamente, no caso do Estado do Paraná, em obediência 
à Lei Estadual n. 15.229/2006, o conteúdo material dos Planos Diretores foi 
amplificado para abarcar o sistema jus-urbanístico municipal como um todo, 
contemplando, inclusive, a Lei de Zoneamento ou Lei de Uso e Ocupação do 
Solo Urbano:

Art. 3°. Na elaboração, implementação e controle dos Planos Diretores 
Municipais os Municípios deverão observar as disposições do Estatuto da 
Cidade e deverão ser constituídos ao menos de:

(…)

III – legislação básica constituída de leis do Plano Diretor 
Municipal, Perímetro Urbano, Parcelamento do Solo para fins 
Urbanos, Uso e Ocupação do Solo Urbano e Rural, Sistema 
Viário, Código de Obras, Código de Posturas e instrumentos 
instituídos pelo Estatuto da Cidade que sejam úteis ao Município; 

Soma-se a isso o reconhecimento expresso do Plano Diretor do Município 
de ... de que essa constelação normativa é parte orgânica sua, aplicando-se-lhe 
as mesmas regras daquele:

Art. 84. São partes integrantes dessa Lei Complementar:

I. Anexo I – Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV;

II. Anexo II – Leis da política setorial de ordenamento físico-territorial, 
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compreendendo:

a. Perímetro Urbano;

b. Parcelamento e Remembramento do Solo Urbano;

c. Sistema Viário Básico;

d. Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo Urbano;

e. Código de Edificações e Obras;

f. Código de Posturas.

III. Anexo III – Plano de Ação;

IV. Anexo IV – Avaliação Temática Integrada.

Não pode prosperar, portanto, outro entendimento senão o de que 
toda a legislação urbanística (Leis de Perímetro Urbano, de Parcelamento do 
Solo para fins Urbanos, de Uso e Ocupação do Solo Urbano e Rural, de Sistema 
Viário Municipal, Código de Obras, Código de Posturas e regulamentadoras dos 
instrumentos instituídos pelo Estatuto da Cidade) participa materialmente do 
Plano Diretor, devendo com ele harmonizar-se e submetendo-se ao mesmo 
regime jurídico para todos os fins (por exemplo, ao processo legislativo especial, 
com quórum qualificado, inarredável participação popular, iniciativa reservada e 
estudos técnicos), mesmo que formalmente editada em diploma apartado. Esse 
o alicerce jurisprudencial do instituto:

(...) Nestes termos, considerando, conforme se colhe dos autos, que 
não existe, formalmente, na atualidade, no Município de São Sebastião 
lei constitutiva do plano diretor, mas materialmente, constituindo a Lei 
Complementar n° 81/2007, em parte, lei dessa natureza, e mesmo que, 
dispondo referido diploma a respeito de normas sobre zoneamento, uso 
e ocupação do solo, haveriam as entidades comunitárias de participar do 
estudo para a elaboração do projeto que nela se converteu.” (TJSP. ADIn 
n° 147.807.0/6. Relator: Des. Walter de Almeida Guilherme. Julgamento: 
11 de março de 2009).

In casu, por força do art. 73 da Lei Complementar n. 11/2006, esse 
processo legislativo especial demanda apreciação preliminar pelo Conselho 
do Plano Diretor Municipal, com parecer técnico que deve ser publicizado e 
amplamente debatido:
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Art. 73. Qualquer projeto de lei referente à esta Lei e suas respectivas leis 
específicas e complementares, antes das discussões em plenário da Câmara 
Municipal, deverá ser enviado pelo presidente da Câmara, ao Conselho do 
Plano Diretor Municipal, instituído por esta Lei, para parecer técnico.

§1º – O Parecer Técnico de que trata o artigo deverá enfocar as vantagens e 
desvantagens do ponto de vista:

I. Social;

II. Econômico;

III. Urbanístico;

IV. Ambiental.

§2º – O Parecer do Conselho do Plano Diretor Municipal deverá ser 
elaborado e enviado ao presidente da Câmara Municipal, no prazo máximo 
de 30 dias a contar da data de recebimento do projeto de lei.

§3º – O Projeto de Lei e o Parecer do Conselho do Plano Diretor Municipal, 
serão publicados pela Câmara Municipal, no órgão de imprensa do 
município, para manifestação dos interessados no prazo máximo de07 
(sete) dias, após o que, o projeto de lei terá sua tramitação normal na 
Câmara.

Ademais, qualquer extensão do perímetro urbano municipal, 
posteriormente à Lei Federal n. 12.608/2012, vincula-se a uma série de exigências 
lançadas no art. 42-B do Estatuto da Cidade (Lei n. 10.257/2001), sob pena de 
absoluta nulidade, o que, frente à sua natureza de lei de efeitos concretos ou lei-
medida, pode ser declarado mesmo via Ação Civil Pública ajuizada pelo Parquet 
para a tutela da ordem urbanística (art. 1º, VI da Lei n. 7.347/1985):

Art. 42-B. Os Municípios que pretendam ampliar o seu perímetro urbano 
após a data de publicação desta Lei deverão elaborar projeto específico 
que contenha, no mínimo: (Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012)

I – demarcação do novo perímetro urbano;

II – delimitação dos trechos com restrições à urbanização e dos trechos 
sujeitos a controle especial em função de ameaça de desastres naturais;

III – definição de diretrizes específicas e de áreas que serão utilizadas 
para infraestrutura, sistema viário, equipamentos e instalações públicas, 
urbanas e sociais;
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IV – definição de parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo, 
de modo a promover a diversidade de usos e contribuir para a geração de 
emprego e renda;

V – a previsão de áreas para habitação de interesse social por meio 
da demarcação de zonas especiais de interesse social e de outros 
instrumentos de política urbana, quando o uso habitacional for permitido;

VI – definição de diretrizes e instrumentos específicos para proteção 
ambiental e do patrimônio histórico e cultural; e

VII – definição de mecanismos para garantir a justa distribuição dos 
ônus e benefícios decorrentes do processo de urbanização do território 
de expansão urbana e a recuperação para a coletividade da valorização 
imobiliária resultante da ação do poder público.

§ 1o O projeto específico de que trata o caput deste artigo deverá ser 
instituído por lei municipal e atender às diretrizes do plano diretor, 
quando houver.

§ 2o Quando o plano diretor contemplar as exigências estabelecidas no 
caput, o Município ficará dispensado da elaboração do projeto específico 
de que trata o caput deste artigo.

§ 3o A aprovação de projetos de parcelamento do solo no novo perímetro 
urbano ficará condicionada à existência do projeto específico e deverá 
obedecer às suas disposições.

Em suma, ilegítima, ilegal e inconstitucional a forma como o Município 
de ... pretende, pontual, arbitrária e abruptamente, desnaturar o planejamento 
e o ordenamento do território, com impactos multifários não mensurados, em 
benefício de interesses nebulosos ou, no mínimo, não fundamentados.

3. Da obrigatoriedade de aprovação municipal e de prévio Estudo de 
Impacto de Vizinhança do empreendimento

 Por fim, ad argumentandum tantum, ainda que se procedesse à 
regular modificação/revisão legislativa, tal não reverteria, automaticamente, na 
liberação do empreendimento disputado. Isso porque o Código de Posturas do 
Município de ... (Lei Complementar n. 17/2006) é hialino ao exigir de qualquer 
estabelecimento industrial licenciamento urbanístico municipal prévio a seu 
funcionamento, na dicção do art. 5º:
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Art. 5º - Nenhum estabelecimento comercial, industrial, ou prestador de 
serviço, poder funcionar sem prévia licença do Poder Executivo Municipal, 
que será concedida, observadas as disposições deste Código e as demais 
normas legais e regulamentares pertinentes.

 Esta modalidade de aprovação do empreendimento não se confunde 
com a Licença Ambiental Prévia e demais desdobramentos do licenciamento 
estadual. Tanto assim, que a LP exarada pelo IAP não supre, antes deixa em 
aberto a possibilidade de alvarás municipais complementares, conforme já 
transcrito.

  Outrossim, a mera tolerância ou permissibilidade de usos industriais 
potencialmente poluitivos no quadro da Lei Municipal de Zoneamento (Lei 
Complementar n. 14/2006) não enseja direito adquirido do particular ao 
desenvolvimento da atividade, uma vez que o art. 3º, §5º e §6º da norma 
condiciona sua admissão a prévia avaliação por meio de Estudo de Impacto de 
Vizinhança:

Art. 3º – A ocorrência das diferentes atividades, nas zonas estabelecidas 
por esta Lei, ficam regulamentadas em:

I. Usos Permitidos;

II. Usos Permissíveis;

III. Usos Tolerados;

IV. Usos Proibidos.

(…)

§5º – Usos Permissíveis em Zonas Comerciais e Industriais, são usos 
passíveis de serem admitidos nas zonas, mediante Estudo Prévio de 
Impacto de Vizinhança – EIV, consoante ANEXO IV e aprovado pelo órgão 
competente de Planejamento do Executivo Municipal. O estudo deverá 
ser assinado por profissional habilitado junto ao CREA, e de conclusão 
favorável. O estudo será providenciado pelo interessado e Termo de 
Anuência validado por maioria simples dos vizinhos lindeiros conforme 
descrição abaixo.

I. Serão considerados sempre os vizinhos mais próximos, perfazendo um 
total de consultas a dez vizinhos.

II. A consulta a vizinhos deve obedecer os seguintes critérios:
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a) Quatro vizinhos laterais ao imóvel em questão (dois vizinhos da cada 
lado);

b) Três vizinhos à frente do imóvel em questão;

c) Três vizinhos de fundos de imóvel em questão

III. A consulta será realizada aos vizinhos proprietários e também inquilinos 
e, preferencialmente, àqueles que usufruem de sua propriedade naquele 
local.

IV. Em caso de vizinho com atividades no local, concorrente ao pretendido, 
esse vizinho não deverá ser considerado.

V. Em caso de vizinho possuidor de mais de um imóvel lindeiro e imediato 
ao imóvel em questão, a sua anuência será computada uma só vez.

VI. Não deverão ser considerados vizinhos que apresentem graus de 
parentesco com o proprietário requerente.

VII. Se qualquer um dos vizinhos, lindeiros ou imediatos, a ser consultado 
for condomínio, a anuência deverá ser dada em reunião de condomínio, e 
será considerado apenas um vizinho.

VIII. Salvo em situações plenamente justificáveis do ponto de vista do 
interesse público, e/ou em situações onde os procedimentos retrocitados 
mostrarem-se impraticáveis, poderá não ser realizada a consulta, e/
ou reduzido o número de consultas a critério do órgão competente de 
Planejamento do Executivo Municipal.

IX. O Executivo Municipal, através de seu órgão competente, a seu critério, 
poderá ampliar o número de consultas permanecendo a obrigatoriedade 
do Termo de Anuência validado por maioria simples dos vizinhos lindeiros 
consultados na forma da Lei.

§6º – Usos Tolerados em Zonas Comerciais e Industriais, são usos 
passíveis de serem admitidos nas zonas, mediante Estudo Prévio de 
Impacto de Vizinhança – EIV, consoante ANEXO IV, aprovado pelo órgão 
competente de Planejamento do Executivo Municipal e por maioria 
simples do Conselho do Plano Diretor Municipal. O Estudo deverá 
ser assinado por profissional habilitado junto ao CREA, e de conclusão 
favorável. O Estudo será providenciado pelo interessado.

 Denota-se, consequentemente, a obrigatoriedade de consulta à 
comunidade diretamente impactada, sem prejuízo da aferição de elementos 
técnicos pertinentes, consignados no Anexo IV da lei:
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O Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança – EIV, deverá conter, no 
mínimo; informações, análise e conclusões, sobre:

01. Localização e descrição do Imóvel;

02. Descrição do projeto e uso pretendido, e/ou da edificação e uso 
pretendido, e/ou do lote e uso pretendido;

03. Horário de funcionamento;

04. Tipo e característica detalhada da atividade pretendida, sendo no 
mínimo:

a. Matérias primas que utiliza;

b. Produtos que produz ou comercializa;

c. serviços que presta;

d. equipamentos que utiliza.

05. Adequação a legislação municipal pertinente;

06. Adequação a legislação estadual pertinente;

07. Adequação a legislação federal pertinente;

08. Grau de compatibilidade com as características de usos predominantes 
na vizinhança;

09. Grau de complementaridade com as características de usos 
predominantes na vizinhança;

10. Adequação ao sistema viário existente;

11. Gera ou não conflito de tráfego;

12. Gera ou não a necessidade de investimentos públicos em serviços e/
ou equipamentos urbanos;

13. Mostra-se adequado e compatível com a infraestrutura implantada;

14. Apresenta ou não, adequado as características de incômodo, nocivo 
ou perigoso;

15. Apresenta ou não, adequado as características do terreno;

16. Gera ou não custos de manutenção para o poder público;

17. Descrição das vantagens e desvantagens: diretas e indiretas, a médio 
e a longo prazos, do ponto de vista:

a. Urbanístico;

b. Econômico;

c. Social;

d. Ambiental.
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De se concluir que o licenciamento ambiental em nível estadual não 
esgota as hipóteses legais de aprovação/apreciação do Poder Público para 
aprovação do empreendimento. A dissociação entre Estudo de Impacto de 
Vizinhança – EIV e Estudo de Impacto Ambiental – EIA exsurge inconteste nos 
arts. 36 e 38 do Estatuto da Cidade:

Art. 36. Lei municipal definirá os empreendimentos e atividades 
privados ou públicos em área urbana que dependerão de elaboração 
de estudo prévio de impacto de vizinhança (EIV) para obter as licenças 
ou autorizações de construção, ampliação ou funcionamento a cargo do 
Poder Público municipal.

Art. 38. A elaboração do EIV não substitui a elaboração e a aprovação 
de estudo prévio de impacto ambiental (EIA), requeridas nos termos da 
legislação ambiental.

Seguindo a orientação estatutária, em situações análogas, as Cortes 
de Justiça Paranaense e Bandeirante têm perfilhado a tese da inviabilidade de 
concessão de licença, ainda que provisória, sem anteriores estudos ambientais, 
urbanísticos e de vizinhança para projetos que impactem a qualidade de vida da 
comunidade do entorno ou do município, com arrimo no princípio da prevenção:

EMENTA 1) DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. PEDIDO DE ALVARÁ 
PROVISÓRIO PARA FUNCIONAMENO DE PEDREIRA. NECESSIDADE DE 
PRÉVIO ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA. INEXISTÊNCIA DE “FUMUS 
BONI JURIS”. a) A legislação aplicável ao caso exige prévio Estudo de 
Impacto de Vizinhança, a fim de que determinados empreendimentos 
possam obter licenças ou autorizações de funcionamento.

b) O Estudo de Impacto de Vizinhança tem por finalidade contemplar os 
efeitos positivos e negativos do empreendimento ou atividade quanto à 
qualidade de vida da população residente na área e suas proximidades.

c) Além disso, conforme a legislação, o Estudo de Impacto de Vizinhança 
deve ser realizado antes do empreendimento, a fim de se obter as 
licenças ou autorizações de construção, ampliação ou funcionamento a 
cargo do Poder Público municipal.

d) Assim, não tem cabimento, em sede de cognição sumária, a pretensão 
da Agravante de que seja, primeiro, expedido alvará provisório em seu 
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favor, possibilitando, posteriormente, a realização do Estudo de Impacto 
de Vizinhança.

e) Em Direito Ambiental, vigora o princípio da prevenção, segundo o 
qual é impossível ou extremamente difícil a reconstituição do meio 
ambiente, daí a necessidade de adoção de medidas que previnam a 
possibilidade de danos ao meio ambiente, como a exigência prévia de 
Estudo de Impacto de Vizinhança.

f) Nessas condições, sem licença provisória para o funcionamento e 
sem a realização de Estudo de Impacto de Vizinhança, não há garantia 
de que a Agravante operará de acordo com os Princípios Constitucionais 
Ambientais, razão pela qual não há “fumus boni juris”.

(TJPR. 5ª Câmara Cível. AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 876860-7. Rel.: 
Des. Leonel Cunha. DJ: 08/05/2012)

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL 
– Necessidade de estudo prévio de impacto ambiental, de vizinhança e 
urbanístico para concessão de alvará provisório de instalação de empresa 
de logística, transportes e estacionamento de veículos de grande porte 
em bairro residencial. RECURSO AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO. DECISÃO 
REFORMADA.

(TJSP. Câmara Reservada ao Meio Ambiente. Agravo de Instrumento n° 
994.09.259211-0. Rel.: Des. Regina Capistrano. DJ: 29 de julho de 2010.)

 Imprescindível, sob esta ótica, realização de licenciamento urbanístico 
da atividade também em nível municipal, com elaboração de Estudo de Impacto 
de Vizinhança por profissional habilitado para tanto, cujos resultados deverão 
ser submetidos à apreciação e consulta públicas, envolvida a comunidade local.

4. Conclusão e recomendações 

Ex positis, recomenda-se ao órgão de execução ministerial a adoção de 
medidas administrativas e judiciais com o fito de:

a) apurar e impugnar (ir)regularidades no licenciamento ambiental 
do empreendimento em comento, atualmente em trâmite junto ao IAP, 
especialmente quanto à anuência conferida pelo Município de ... levando a cabo 
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investigação para eventual responsabilização dos agentes públicos envolvidos na 
prestação de falsas informações ou pronunciamentos em desconformidade com 
a legislação de uso e ocupação do solo, inclusive na senda ambiental criminal 
(arts. 66 e seguintes da 9.605/199899);

b) assegurar o devido processo legal participativo e o atendimento 
ao interesse público e coletivo na alteração de quaisquer normas urbanísticas 
integrante do Plano Diretor Municipal, qual ensejado pelo Projeto de Lei 
Complementar n. 003/2013, ou em futuras tentativas de ampliação do perímetro 
urbano, em homenagem ao art. 42-B do Estatuto da Cidade;

c) garantir a elaboração de Estudo de Impacto de Vizinhança, nos moldes 
conformados pela legislação municipal, objetivando avaliar os efeitos positivos 
e negativos do empreendimento no entorno e dimensionar eventuais ameaças 
de lesão a direitos coletivos e difusos, impeditivas de sua aprovação/liberação.

É a consulta.

Curitiba, 21 de maio de 2014.

ODONÉ SERRANO JÚNIOR
Promotor de Justiça

MELISSA CACHONI RODRIGUES
Promotora de Justiça

THIAGO DE AZEVEDO PINHEIRO HOSHINO
Assessor Jurídico

99 “Art. 66. Fazer o funcionário público afirmação falsa ou enganosa, omitir a verdade, sonegar 
informações ou dados técnico-científicos em procedimentos de autorização ou de licenciamento 
ambiental:Pena - reclusão, de um a três anos, e multa. Art. 67. Conceder o funcionário 
público licença, autorização ou permissão em desacordo com as normas ambientais, para as 
atividades, obras ou serviços cuja realização depende de ato autorizativo do Poder Público:
Pena - detenção, de um a três anos, e multa.
Parágrafo único. Se o crime é culposo, a pena é de três meses a um ano de detenção, sem prejuízo 
da multa.”
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CONSULTA 35/2016

EMENTA: CONSTRUÇÃO DE TEMPLO RELIGIOSO NO BAIRRO 
RESIDENCIAL .... ZONEAMENTO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 
– LEI MUNICIPAL Nº 9.800/2000. APROVAÇÃO DE PROJETO 
CALCADA EM DISPOSITIVO JÁ REVOGADO DA LEI 7.529/1990. 
INADMISSIBILIDADE, EM PRINCÍPIO, DO “USO COMUNITÁRIO 2 
– CULTO RELIGIOSO” EM ZONA RESIDENCIAL 4 (ZR-4). DECRETO 
188/2000. DISCIPLINA DOS SETORES ESPECIAIS DO SISTEMA 
VIÁRIO COM SUPOSTOS PARÂMETROS MAIS PERMISSÍVEIS. 
CONFLITO DE NORMAS. ILEGALIDADE DO DIPLOMA DE INFERIOR 
HIERARQUIA. NECESSIDADE DE LEI ORDINÁRIA STRICTU SENSU. 
RELATÓRIO AMBIENTAL PRÉVIO COM CARACTERIZAÇÃO DE 
DIVERSOS IMPACTOS URBANÍSTICOS. NÃO EXPLICITAÇÃO DAS 
MEDIDAS ADAPTATIVAS, MITIGADORAS E/OU COMPENSATÓRIAS 
NO PROCESSO. ESTUDO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE 
FLEXIBILIZAR A NORMA DE ORDEM PÚBLICA. TERMOS DE 
COMPROMISSO DESVINCULADOS DOS IMPACTOS GERADOS 
E/OU EM RENEGOCIAÇÃO DE POUCA TRANSPARÊNCIA. 
DELIBERAÇÃO CONTRA LEGEM DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
URBANISMO. INEXISTÊNCIA DE CASO OMISSO OU DE APLICAÇÃO 
DE PARÂMETRO MAIS RESTRITIVO. EXTRAPOLAMENTO 
DA COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO COLEGIADO. DELIBERAÇÃO 
DESPROVIDA DE SUFICIENTE MOTIVAÇÃO. NULIDADE DO 
PROCESSO DE LICENCIAMENTO. SUSPENSÃO DO ALVARÁ DE 
CONSTRUÇÃO E DAS OBRAS ATÉ REGULARIZAÇÃO. IMPERATIVA E 
URGENTE INTERVENÇÃO MINISTERIAL. AÇÃO CIVIL.

Trata-se de consulta proveniente da Promotoria de Justiça Habitação 
e Urbanismo de ….., submetida à análise deste Centro de Apoio por meio do 
Ofício PJHU nº 556/2015.

Versam os autos sobre edificação de templo religioso para uso coletivo 
e comunitário, a comportar cerca de 6 (seis) mil pessoas, porte este que justifica 
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cautelas especiais no que tange aos impactos sobre a ordem urbanística, sob 
tutela do Ministério Público (art. 1o, VI da Lei 7.347/1985).

Oficiou-se a Prefeitura Municipal de …. para apresentação do Alvará 
de Construção do templo, tendo em vista o andamento das obras, sendo este 
remetido às fls. 13-15, seguido por todo o processo administrativo (nº ….) que 
autorizou a obra com as respectivas licenças (16-82).

Em sequência, a Secretaria Municipal de Urbanismo foi oficiada para 
responder aos questionamentos, às fls. 83-86, entre eles, esclarecimentos sobre 
o instrumento legal que lastreara a aprovação da referida construção.

Em resposta, através do Ofício nº 146/2015, a SMU encaminhou cópia 
do Relatório Ambiental Prévio e cópia de pareceres emitidos na ambiência 
dos processos processos administrativos nº …., …., ….., …. e cópia integral do 
processo administrativo nº …..

Em complemento, foram solicitadas (fls. 148-151) as atas do Conselho 
Municipal de Urbanismo que aprovaram, em sede recursal, o empreendimento, 
bem como atos de designação da equipe técnica que analisou o referido RAP, 
espacialização dos setores especiais do sistema viário no lote em questão e 
termos de compromisso no tocante às medidas mitigadoras e compensatórias 
da construção, constantes das fls. (fls. 153-226).

Por derradeiro, e nesta fase, encaminhou-se o procedimento para as 
considerações deste Centro de Apoio, abaixo decalcadas.

É o relatório.

De partida, quadra destacar, que o zoneamento de uso e ocupação do 
solo consubstancia-se em um dos principais instrumentos do planejamento e 
gestão urbanísticos à disposição do Município e afirma-se, na lição de José Afonso 
da Silva, como plano urbanístico especial (plano de zoneamento) destinado a 
realizar, na prática, as diretrizes de uso estabelecidas no plano urbanístico geral 
(plano diretor), detalhando-o.

Neste sentido, o zoneamento pode ser compreendido como o conjunto 
de diretriz e regras destinadas às edificações e atividades adequadas para as 
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diversas regiões do território. Noutros termos, é a ordenação da cidade por 
meio de zonas de uso e seus parâmetros de ocupação100.

Por sua especificidade, centralidade e repercussão, aponta-se, a saber, 
que a delimitação dessas zonas, sua localização e área dependem de um estudo 
que deve levar em conta a situação existente e os objetivos do poder Público 
com respeito às características a dar à cidade, segundo condições econômicas, 
sociais e político-administrativas do Município e da região, assim como segundo 
as possibilidades atuais e futuras do seu desenvolvimento101. Trata-se, pois, de 
instrumento legal utilizado pelo poder Público que constitui legítima restrição 
ao direito de propriedade e ao direito de construir, vez que estabelecida com 
fulcro no melhor interesse público.

Posto isto, volta-se análise aos parâmetros da Lei de Zoneamento102 no 
que concerne ao empreendimento sub examine, reproduzindo-se a informação 
veiculada em Consulta Amarela de ….:

100 SILVA, José Afonso da. Direito Urbanístico Brasileiro. 7ª Ed. São Paulo: Malheiros Editores, 
2012, p. 237.

101 MERA, Adina. Diretrizes para o zoneamento. Revista de Administração Municipal. IBAM, março-
abril/1965 in SILVA, José Afonso da. Direito Urbanístico Brasileiro. 7ª Ed. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2012, p. 240.

102 Verificáveis através de “CONSULTA PARA FINS DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO, SUBDIVISÃO OU 
UNIFICAÇÃO”, emitida pela Secretaria Municipal do Urbanismo de ..., via internet – cópia em anexo.
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De imediato verifica-se que a área em questão é classificada como 
ZR.4 (Zona Residencial 4) – Incentivo Rebouças, sendo permitidos os usos 
habitacionais - i) habitação coletiva; ii) habitação transitória – e, tolerado, o uso 
para habitação unifamiliar. De outra sorte, são usos permitidos comerciais os 
seguintes: i) posto de abastecimento e serviços; ii) estacionamento comercial.

Embora já se indique, aqui, a não previsão de uso para fins de culto 
religioso, tal análise deve se dar, para a minúcia devida, a partir das diretrizes da 
Lei nº 9.800/2000, que dispõe sobre o Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo no 
Município de ….., no tocante à Zona Residencial 4 – ZR-4. Confira-se:

Da simples observação do quadro, acerca dos parâmetros de uso e 
ocupação do solo em ZR-4, denota-se límpida a classificação dos usos permitidos 
(Habitação Coletiva, Habitação Transitória 1, Habitação Institucional, Comércio e 
Serviço Vicinal e de Bairro e Indústria Tipo 1) e tolerados (Habitação Unifamiliar, 
Habitações Unifamiliares em Série e Comunitário 1). Não há previsão, infere-se, 
do uso almejado in casu, para exequibilidade da construção do novo templo 
religioso.

Neste diapasão, vale dizer que há autorização legal para o referido 
empreendimento, o qual se enquadra no Uso Comunitário 2 – Culto Religioso, 
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a englobar, na dicação do Decreto Municipal nº 183103, “Casa de Culto” e 
“Templo Religioso”. Frisa-se: são inconfundíveis, conforme o referido diploma, 
atualmente em vigor no Município de Curitiba, o Uso Comunitário 1, tolerado 
em ZR-4, e o Uso Comunitário 2, absolutamente vedado. O primeiro diz respeito 
a “atividades de atendimento direto, funcional ou especial ao uso residencial, 
tais como: ambulatório; assistência social; berçário, creche, hotel para bebês; 
biblioteca; ensino maternal; pré-escolar, jardim de infância; escola especial”. Já 
o segundo abarca atividades que impliquem em concentração de pessoas ou 
veículos, níveis altos de ruídos e padrões viários especiais, subclassificando-se 
em Comunitário 2 – Lazer e Cultura, Comunitário 2 – Ensino; Comunitário 2 – 
Saúde e, por fim, Comunitário 2 – Culto Religioso.  

Ora, se a lei que trata do zoneamento, uso e ocupação do solo 
no Município de Curitiba não previu a possibilidade de implantação de 
Uso Comunitário 2 – Culto Religioso na Zona Residencial 4, não cabe ao 
Administrador Público, sob nenhuma hipótese, interpretação extensiva. Trata-se 
de hermenêutica contra legem realizada, pois, sob invectiva afronta ao princípio 
da legalidade, insculpido no art. 37, caput da Constituição de 1988.

Sendo assim, resta prejudicada a decisão aludida na própria Consulta 
para fins de Alvará de Construção, Subdivisão ou Unificação (em anexo) – 
“Processo 01-062118/2011 casa de culto, decisão Provido com Condições”. Faz-se 
mister, portanto, análise minuciosa da motivação do referido ato administrativo, 
isto é, da legislação em que se balisou para concluir favoravelmente à solicitação 
para construção do tempo religioso (fls. 21 e 98):

103 Art. 1º Ficam definidos os usos do solo para aplicação dos dispositivos da Lei de Zoneamento 
no Município de ….., relacionados a seguir: (...)II.2 - COMUNITÁRIO 2 – atividades que impliquem 
em concentração de pessoas ou veículos, níveis altos de ruídos e padrões viários especiais, 
subclassificando-se em: (...)  II.2.4 - COMUNITÁRIO 2 – CULTO RELIGIOSO - Casa de 
Culto - Templo Religioso
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Verifica-se que o suposto permissivo normativo para aprovar a 
construção do templo fora a Lei nº 7.529/90, cujo art. 1o permitiria a implantação 
de estabelecimento de culto em vias locais das zonas ZR-2, ZR-3, ZR-4, SR-1 e 
SEREC. Que tal interpretação foi a adotada pelos órgãos de licenciamento resta, 
ainda, confirmado pela informação de fl. 209, assinada pela Arquiteta Maria 
Cristina Trovão Santana: “os templos religiosos, desde que localizados em zonas 
residenciais não estão condicionados a categoria da via para a sua liberação face 
Lei 7529/90” (sic).

Impende salientar, todavia, que pela mais elementar teoria das normas, 
é inegável que lex posterior derogat priori, de maneira que, no momento da 
sanção da Lei nº 9.800/2000, ao prever novos usos permitidos, tolerados e 
permissíveis para Zona Residencial 4 (e outras), revogaram-se expressamente 
as Leis nº 4199/72, 5234/75, 5263/75, 5490/76, 6204/81, 6769/85, 7068/87, 
7622/91 e demais disposições em contrário.

Noutras palavras, não há dúvida de que o disposto no art. 1º, da Lei 
nº 7.529/90 acha-se, hodiernamente, revogado, sendo ilegal e ilegítima sua 
utilização para aprovação de quaisquer edificações ou atividades.

Tanto é verdade que a nova lei (nº 9.800/2000) não se omitiu sobre o 
Uso Comunitário 2 – Culto Religioso, ao contrário, o chancela na Zona Residencial 
de Ocupação Controlada (Permissível), na Zona Residencial Santa Felicidade 
(Permissível), na Zona Residencial Umbará (Permissível), na Zona Residencial 
Passaúna (Permissível). Contudo, o mesmo não se dá para ZR-4.

A tônica, aqui, guarda relação com princípio do Direito Urbanístico, o 
da coesão dinâmica, o qual exige que o urbanismo seja coeso, tenha sentido 
totalmente lógico no contexto em que estiver inserto, devendo tal logicidade 
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ser mantida mesmo com as alterações e transformações que a implantação do 
planejamento traz como consequência104.

A coesão de que necessita o Direito Urbanístico não suporta pois, 
antinomias ou contradições em seu bojo, tornando-se inaceitável a incidência 
de ambos os dispositivos no que concerne à implantação de estabelecimentos 
de culto nas zonas residenciais especificadas, valendo apenas os parâmetros 
de uso e ocupação do solo talhados na Lei nº 9.800/2000, legislação geral e 
abstrata a ordenar, atualmente, a cidade.

Nem é outra a posição do Supremo Tribunal Federal, na matéria, ao 
reiterar que as normas urbanísticas não podem, em nenhuma hipótese, destoar 
do Plano Diretor:

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ORDEM URBANÍSTICA. COMPETÊNCIAS 
LEGISLATIVAS. PODER NORMATIVO MUNICIPAL. ART. 30, VIII, E ART. 182, 
CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PLANO DIRETOR. DIRETRIZES BÁSICAS 
DE ORDENAMENTO TERRITORIAL. COMPREENSÃO. 1. A Constituição 
Federal atribuiu aos Municípios com mais de vinte mil habitantes a 
obrigação de aprovar Plano Diretor, como “instrumento básico da política 
de desenvolvimento e de expansão urbana” (art. 182, § 1º). Além disso, 
atribuiu a todos os Municípios competência para editar normas destinadas 
a “promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante 
planejamento e controle do uso do solo, do parcelamento e da ocupação 
do solo urbano” (art. 30, VIII) e a fixar diretrizes gerais com o objetivo 
de “ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e 
garantir o bem-estar dos habitantes” (art. 182, caput). Portanto, nem toda 
a competência normativa municipal (ou distrital) sobre ocupação dos 
espaços urbanos se esgota na aprovação de Plano Diretor. 2. É legítima, 
sob o aspecto formal e material, a Lei Complementar Distrital 710/2005, 
que dispôs sobre uma forma diferenciada de ocupação e parcelamento 
do solo urbano em loteamentos fechados, tratando da disciplina interna 
desses espaços e dos requisitos urbanísticos mínimos a serem neles 
observados. A edição de leis dessa espécie, que visa, entre outras 
finalidades, inibir a consolidação de situações irregulares de ocupação do 
solo, está inserida na competência normativa conferida pela Constituição 
Federal aos Municípios e ao Distrito Federal, e nada impede que a matéria 
seja disciplinada em ato normativo separado do que disciplina o Plano 

104 DALLARI, Adilson Abreu. SARNO, Daniela Campos Libório di (Coord). Direito Urbanístico e 
Ambiental. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2007, p. 146.
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Diretor. 3. Aprovada, por deliberação majoritária do Plenário, tese com 
repercussão geral no sentido de que “Os municípios com mais de vinte mil 
habitantes e o Distrito Federal podem legislar sobre programas e projetos 
específicos de ordenamento do espaço urbano por meio de leis que 
sejam compatíveis com as diretrizes fixadas no plano diretor”. 4. Recurso 
extraordinário a que se nega provimento

STF. RE 607.940 – DF. Rel.: Min. Teori Zavaski. DJ: 29/10/2015.

Ora, como, no Município de ….., a legislação de zoneamento, uso e 
ocupação do solo (leia-se: a Lei 9.800/2000 e eventuais modificações posteriores, 
nunca antecedentes) integra o Plano Diretor, por força do art. 4o, §3o, I, ‘b’ da Lei 
14.771/2015, não há que se falar em sobrevivência da (erroneamente) invocada 
Lei Municipal 7.529/90:

Art. 4º O Plano Diretor visa propiciar melhores condições para o 
desenvolvimento integrado, harmônico e sustentável de …. com a 
Região Metropolitana, sendo o instrumento básico, global e estratégico 
da política de desenvolvimento urbano, determinante para todos os 
agentes, públicos e privados.

(...)

§ 3º Integram o Plano Diretor de …..:

I - a legislação municipal que trata do planejamento urbano, em especial:

a) lei de parcelamento do solo;

b) legislação de zoneamento, uso e ocupação do solo;

Tamanha a incongruência de vieses que o próprio Relatório Ambiental 
Prévio (pags. 142 e 143) elaborado pela interessada (….) atesta que em Zona 
Residencial 4 (ZR-4), não é permitido o Uso Comunitário 2 – Culto Religioso. A 
justificativa alegada pelo empreendedor para liberação da edificação seria, ao 
contrário do que asseveram os técnicos do Município, a incidência dos Setores 
Especiais do Sistema Viário Básico, disciplinados no Decreto Municipal 183/2000:

4.3.2.2.2 Análise da Área Diretamente Afetada
A ADA está inserida em sua totalidade na Zona Residencial 4 (ZR-
4) cujos parâmetros de uso e ocupação do solo foram apresentados 
anteriormente no Quadro 7.
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Verifica-se, porém, que o uso Comunitário 2 - culto religioso: casa de 
culto e templo religioso (Decreto Municipal nº 183/00) - só é permitido 
em função dos Setores Especiais do Sistema Viário Básico (SVB), onde se 
enquadram as vias em que o empreendimento faz testada.
Os Setores Especiais, de acordo com o Artigo 15, da Lei Municipal 
nº 9.800/00, classificados e regulamentados pelo Decreto Municipal 
nº 188/2000 (CURITIBA, 2000), pertinentes ao empreendimento são 
(Figura 54):

•  Vias Setoriais7: Rua Getúlio Vargas;
•  Vias Coletoras 18: Rua João Negrão;
•  Vias Prioritárias 19: Rua Engenheiros Rebouças.

Tendo em vista a conotação das vias setoriais e coletoras que possibilitam 
uso com maior porte, o empreendimento está praticamente todo voltado 
para essas vias, cuja frente principal se dá para a via setorial (Rua Getúlio 
Vargas) e os acessos de veículos ao estacionamento no subsolo para a via 
coletora 1 (Rua João Negrão).
Na via prioritária 1 (Rua Engenheiro Rebouças) existe apenas acesso 
previsto para utilização esporádica de ônibus quando eventualmente 
tiver algum evento que o demande.
De acordo com o parágrafo primeiro do artigo 3º do citado Decreto 
Municipal Nº 188/2000 “para os Setores Especiais das Vias Setoriais, 
Vias Coletoras 1, 2 e 3 prevalecerão os critérios de uso e porte das 
zonas e setores atravessados quando forem menos restritivos que 
os estabelecidos neste decreto”. Desse modo, o empreendimento 
se enquadra nos critérios urbanísticos, tendo o coeficiente de 
aproveitamento 1, pois terá porte acima de 5.000 m² (Quadro III e IV do 
citado decreto), altura máxima de 6 pavimentos e os recuos acima de 10 
metros, conforme artigo 5º do Decreto Municipal nº 188/2000.

Nada obstante, tampouco essa interpretação se sustenta, haja vista que 
os, nos termos do art. 1o, §1o do aludido Decreto 188/2000, os setores especiais 
de sistema viário atingem faixa limitada, de até 60 metros para o interior dos 
imóveis, a partir do alinhamento predial com a rua:

Art. 1º Para efeito do Zoneamento, Uso e Ocupação, do Solo as vias 
integrantes dos Setores Especiais do Sistema Viário Básico, conforme o 
contido no Art. 22, da Lei nº 9.800/00, classificam-se em:

(...)
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§ 1º Constituirão os Setores Especiais das Vias de Ligação Prioritária 1 
e 2, Vias Setoriais, Vias Coletoras 1, 2 e 3 os terrenos com testada para 
as vias indicadas em mapa anexo, parte integrante deste decreto, com 
profundidade máxima de até a metade da quadra e limitados em 60m 
(sessenta metros), contados a partir do alinhamento predial.

É dizer, os setores que, ad argumentandum tantum, poderiam viabilizar 
o Uso Comunitário 2 e demais parâmetros construtivos aproveitados pela a 
edificação em comento, acham-se limitados a apenas uma parcela do terreno e 
não abraçam sua totalidade. Essa projeção encontra-se delimitada na informação 
oficial do próprio …. de fl. 210, demonstrando que fração expressiva do lote 
está, mesmo se admitidos os setores especiais, fora dos mesmos, reguladas, 
portanto, como ZR-4 e não passíveis de uso religioso.

Infra esquematização oficial da lavra do ….:
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A despeito disso, os projetos colacionados à fl. 82 do feito não observam 
tais restrições, utilizando-se inclusive da área de ZR-4 para atividade não cabível, 
violando o zoneamento de uso e ocupação do solo vigente.

De se notar que a análise e julgamento do Conselho Municipal de 
Urbanismo, na qual pretende ancorar-se o Município de …., não tem o condão, 
em absoluto, de afastar a aplicação da estrita legalidade. Ao contrário,, não 
podendo jamais flexibilizá-los, o CMU poderia, em tese, apenas poderia apreciar 
eventuais atividades permissíveis (nunca as proibidas, como é o caso) e, assim 
mesmo, para impor parâmetros mais restritivos que os da norma literal. Essa, 
com efeito, a previsão do art. 38, §1o da Lei 9.800/2000:

Art. 38. De acordo com sua categoria, porte e natureza, em cada zona 
ou setor as atividades urbanas serão consideradas como: I - permitidas 
- compreendem as atividades que apresentem clara compatibilidade 
com as finalidades urbanísticas da zona ou setor correspondente; II 
- toleradas - compreendem atividades admitidas em zonas ou setores 
onde as atividades permitidas lhes são prejudiciais ou incômodas; III - 
permissíveis - compreendem as atividades cujo grau de adequação à zona 
ou setor dependerá da análise ou regulamentação específica para cada 
caso; IV - proibidas - compreendem as atividades que, por sua categoria, 
porte ou natureza, são nocivas, perigosas, incômodas e incompatíveis 
com as finalidades urbanísticas da zona ou setor correspondente.

§ 1º. As atividades permissíveis serão apreciadas pelo Conselho 
Municipal de Urbanismo - CMU, que quando for o caso, poderá indicar 
parâmetros de ocupação mais restritivos que aqueles estabelecidos 
nesta lei, em especial quanto a: a) adequação à zona ou setor onde será 
implantada a atividade; b) ocorrência de conflitos com o entorno de 
implantação da atividade, do ponto de vista de prejuízos à segurança, 
sossego e saúde dos habitantes vizinhos e ao sistema viário.

Extraordinariamente, cabe ao CMU tão somente avaliar casos omissos, 
conforme o comando do art. 12 do Decreto 188/2000, o que tampouco se 
conforma nos autos.

Portanto, conclui-se pela ilicitude das deliberações do Conselho 
Municipal de Urbanismo e demais órgãos de licenciamento para aprovação do 
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empreendimento em tela, na faixa do imóvel não abarcada por Setor Especial 
do Sistema Viário, vício que atinge o próprio alvará de construção e demanda, 
no mínimo, a suspensão/cassação do ato e a paralisação das obras até deslinde 
da questão.

Trespassados os apontamentos sobre o zoneamento urbano, insta 
perscrutar o conteúdo do Relatório Ambiental Prévio (fl. 92, verso) que subsidiou 
a emissão das Licenças Ambientais, com o fito de averiguar se o mesmo atende 
aos contornos exigidos pela legislação pertinente, destacadamente o Decreto 
Municipal nº 838/1997 e a Lei nº 10.257/2001 (Estatuto da Cidade). De acordo 
com o primeiro:

Art. 5º - O RAP contemplará, no mínimo, o seguinte conteúdo:

I - descrição detalhadas do projeto ou empreendimento, inclusive com as 
plantas preliminares ou ante-projeto;

II - delimitação das áreas de influência direta do empreendimento e 
descrição detalhada das suas condições ambientais;

III - identificação dos impactos a serem causados pelo empreendimento 
nas fases de planejamento, implantação, operação e desativação, se for 
o caso;

IV - medidas de controle ambiental e/ou medidas compensatórias 
adotadas nas diversas fases, citadas no inciso III.

Parágrafo Único. Para a execução do RAP, o empreendedor apresentará 
Termo de Referência - TR à SMMA, a qual podrá fixar diretrizes adicionais 
que, pelas peculiaridades do empreendimento e características ambientais 
da área, forem julgadas necessárias.

O dispositivo, como se denota, é taxativo, e ao definir o conteúdo 
mínimo a ser observado na elaboração do respectivo estudo, fixa condições 
sine qua non a formar o baldrame do RAP. É, portanto, artigo de sobranceira 
importância, posto que reflete o núcleo duro sobre o qual o legislador pretendeu 
que se erigisse o Relatório Ambiental Prévio.

Sob esta ótica, evidenciam-se uma série de graves impactos na ordem 
urbanística a serem gerados pelo funcionamento do referido templo religioso. 
A título ilustrativo, reproduzimos tão somente os efeitos nocivos jungidos à 
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mobilidade urbana, ao transporte público e ao tráfego, reconhecidos pelo 
próprio Relatório Ambiental Prévio:

É possível afirmar que os cruzamentos analisados apresentaram razoáveis 
índices de saturação, pois a taxa de motorização de …. está entre as 
mais elevadas do país, hoje se encontra em 1,6 veículos para cada 
habitante. Considerando que a zona de tráfego de ….. possui uma taxa 
de crescimento de tráfego de 3,6% ao ano, segundo DNER (2008), para 
o ano de implantação do projeto (2014) a condição de saturação dos 
cruzamentos analisados se agravará um pouco, mesmo sem a implantação 
do empreendimento, onde os cruzamentos com nível ruim passarão a ter 
nível péssimo.

O acréscimo de viagens geradas pelo empreendimento não aumentará 
de forma significativa os índices de saturação e níveis de serviço dos 
cruzamentos analisados. A condição de tráfego da região no ano de 2014 
será devido à elevada taxa de motorização do município de ….., a qual 
é decorrente, de modo geral, das políticas governamentais (incentivos 
fiscais e boas condições de financiamentos) que só contribuem para 
aumentar o número de veículos nas vias urbanas.

É possível, porém, contornar esta situação com a adoção de algumas 
medidas mitigadoras como, por exemplo, reajuste dos tempos de 
semáforos, transformação de faixas de estacionamento em faixas de 
tráfego, dentre outros. Conclui-se que este impacto negativo será 
permanente, porém parcialmente reversível, visto que existem medidas 
mitigadoras que podem auxiliar no ordenamento do fluxo viário e 
assim, possibilitar melhor escoamento dos veículos. Considerado de alta 
magnitude e alta importância visto que a localização do empreendimento 
está em uma região central e importante eixo de circulação de estudantes 
às principais universidades de ….., como a UFPR e PUC/PR.

(p. 304)

5.2.13 Aumento na demanda por transporte público

A AID é servida por transporte coletivo (cerca de 50 linhas urbanas e 
metropolitanas) responsável pela ligação da área do empreendimento a 
todas as regiões do município, inclusive à RMC em vários horários, desde 
as 6h até as 23h30min. (...)

Com base no diagnóstico a média estimada de usuários do sistema de 
transporte coletivo por horário de culto e no dia de maior freqüência será 
de 2.018 fiéis. Entretanto, parte destes já utiliza o sistema de transporte 
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para a IURD existente na Avenida 7 de Setembro e ainda, segundo 
informações da URBS, atualmente a capacidade de suporte do transporte 
público na região do empreendimento não se encontra sobrecarregada.

Desta forma este acréscimo poderá ser absorvido pelo sistema atual sem 
significativos ajustes, apenas com o aumento da freqüência dos ônibus 
para evitar a grande concentração de usuários do sistema (312-313).

Assim, caberia ao empreendedor mitigar e/ou compensar tais impactos 
negativos com medidas suficientes, a constarem dos Termos de Compromisso 
firmados com o Poder Público (fls. 218-226).

Constata-se, todavia, que parte significativa das contrapartidas 
oferecidas pelo particular e aceitas pelo Município em nada se relacionam com 
impactos da atividade, tais como a produção de materiais gráficos, revitalização 
de praça no Bairro …., melhorias em praça pública no Bairro …. e construção de 
escola para crianças cegas (fl. 226).

Ainda, quanto às medidas que poderiam ser consideradas mais 
atinentes para reequilibrar a desordem urbana causada pela construção e 
operação da atividade (fls. 218-222), as mesmas não se acham acompanhadas 
de cronograma físico-financeiro, impossibilitando efetivo controle e fiscalização. 
Além disso, confessam o …. e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente ter o 
próprio Município “promovido ações que provocaram interferências no rol 
das medidas avençadas”, talvez mesmo havendo assumindo parte dos ônus do 
particular, tendo, assim, reiniciado as tratativas junto ao empreendedor (214-
217). Por óbvio, se as medidas ainda se acham em discussão, maior razão assiste 
à tese da suspensão das obras, até término dos ajustes, sob pena de consolidar-
se lesão irreparável ao meio ambiente urbano de fruição coletiva.

Outrossim, o fato de tais “novas tratativas” terem sido retomadas 
(11/09/2015) exato um mês após abertura da presente investigação (11/08/2015) 
realça as suspeitas de irregularidade e o imperativo de acompanhamento 
ministerial próximo.

Ex positis, recomenda este órgão auxiliar, com urgência:

a) A impugnação do alvará de construção lastreado nas deliberações 
contra legem do Conselho Municipal de Urbanismo que aprovou a edificação 
e funcionamento de templo religioso parcialmente em ZR-4, em afronta à 
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legislação municipal, e a anulação de todos os demais atos dela derivados, 
entre estes, a Licença de Instalação do empreendimento. Em princípio, pode a 
Promotoria de Justiça consulente suscitar a necessidade de revogação de tais 
atos pelo próprio Município de …., em face da Súmula 473 do STF, adotando as 
providências do item ‘c’ em caso de recalcitrância;

b) Seja expedida recomendação administrativa para a paralisação 
imediata das obras no local até que seja regularizado empreendimento, com 
adequação do projeto e com definição, detalhamento e orçamento das medidas 
mitigadoras e compensatórias suficientes a salvaguardar a ordem urbanística, 
afastando, no mínimo, os impactos identificados no Relatório Ambiental Prévio, 
a serem pactuados em Termo de Compromisso formalizado;

c) Em caso de não acatamento das recomendações, ajuizamento de Ação 
Civil Pública em que figurem no pólo passivo não apenas o empreendedor, mas 
também o Município de …., na pessoa dos gestores responsáveis e os membros do 
Conselho Municipal de Urbanismo presentes à(s) reunião(ões) que apreciaram o 
projeto. Nesta hipótese, além das obrigações de fazer supra, sugere-se pedido de 
condenação por danos morais coletivos, na esteira da Lei 7.347/1985.

É a consulta.

Curitiba, 26 de abril de 2016.

ODONÉ SERRANO JÚNIOR
Promotor de Justiça

EMILI CRISTINA DE FREITAS DE ARRUDA
Assessora Jurídica

LAURA ESMANHOTO BERTOL
Arquiteta Urbanista

THIAGO DE AZEVEDO PINHEIRO HOSHINO
Assessor Jurídico
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CONSULTA N. 17 / 2013

Ementa: EDIFICAÇÃO DE ESQUINA CONSTRUÍDA SEM 
ALVARÁ QUE AVANÇA SOBRE AS FAIXAS “NON AEDIFICANDI” 
DE RECUO OBRIGATÓRIO. FALHA DO PODER PÚBLICO 
MUNICIPAL NO DEVER DE CONTROLE DAS EDIFICAÇÕES 
URBANAS. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO POR MEIO 
DO INSTRUMENTO DA OUTORGA ONEROSA DO DIREITO 
DE CONSTRUIR E/OU INCIDÊNCIA DE MULTA. DEMOLIÇÃO 
OBRIGATÓRIA PARA REPARAR OS DANOS URBANÍSTICOS NÃO 
CONVERSÍVEIS EM PECÚNIA.

 A ...ª Promotoria de Justiça da Comarca de ... consulta este Centro 
de Apoio das Promotorias de Justiça de Habitação e Urbanismo do Ministério 
Público do Estado do Paraná para que analise o caso a seguir exposto e responda 
os quesitos por ela apresentados.

1. O CASO

Instaurou-se procedimento administrativo n. ... para que o Ministério 
Público acompanhasse o licenciamento urbanístico de edifício residencial de 
apartamentos em terreno urbano localizado na esquina das Ruas ..., bairro ..., 
em ... – PR, obra de construção civil de responsabilidade da ...

Constatou-se que, embora o prédio não esteja acabado, a estrutura da 
edificação já foi implantada e avança nos recuos tanto da Rua ... como da Rua ...

Na Rua … a construção avançou uma faixa de 1,5 metro de largura (se 
observado o mínimo de 3 metros de largura, redução somente possível mediante 
consulta prévia, in casu não efetuada) ou de 3,5 metros de largura (se observado 
o parâmetro básico de recuo, no Município, de 5 metros de largura). Na Rua …, 
o avanço foi de 1,0 metro do parâmetro básico de recuo (3 metros de largura).
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A irregularidade das obras está documentada em notificação do CREA-
PR, que realizou inspeção no canteiro de obras (Relatório de Fiscalização n. …., 
constante de fls. 03/06 dos autos).

Recebendo cópia dessa notificação, a ...ª Promotoria de Justiça de ... 
instaurou o procedimento ministerial n. ..., na data de 22 de novembro de 2012.

A edificação foi iniciada clandestinamente porque não contava com 
alvará de construção expedido pelo Município de ....

Houve apenas a solicitação de aprovação de projeto (Protocolo n. 
... de 08/03/12), que recebeu negativa do Departamento de Aprovação de 
Projetos (fls. 09) em razão da desconformidade da obra projetada com a Lei de 
Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo – Lei n. 024/2008.

O projeto arquitetônico não está juntado no processo administrativo 
porque o empreendedor requerente “retirou o projeto arquitetônico para fazer 
correções” (vide Memorando n. 201/2012/SMHU/DEAPRO – fl. 60).

Em 25 de maio de 2012, a Secretaria Municipal de Habitação e 
Urbanismo lavrou a notificação n. 23176 ao responsável técnico da engenharia, 
Engenheiro Civil ..., embargando administrativamente a obra devido à falta de 
alvará de construção e por se constatar que o prédio já avançava na faixa de 
recuo em face das vias públicas (fl. 63).

Na mesma data, o Secretário Municipal de Habitação e Urbanismo 
solicitou à Procuradoria-Geral do Município que promovesse o embargo 
judicial da edificação (fl. 62). Tal medida não se efetivou, com base no parecer 
de lavra do Dr. ..., datado de 03 de setembro de 2012, cujo conteúdo afirmava 
que como o empreendedor requerente, por meio de Escritura Pública (Livro 
238-N, fl. 99 do Tabelionato de ... – fl. 66), declarou o erro, renunciando ao 
direito a qualquer indenização, bem como se comprometeu a comunicar 
e indenizar pessoalmente terceiros no caso de alienação do imóvel, a 
“procuradoria não encontra óbice no prosseguimento do pedido de alvará de 
construção” desde que se gravasse no alvará e no certificado de conclusão da 
obra a irregularidade e a restrição (fl. 67).

Com lastro nesse parecer jurídico, a Secretaria Municipal de Habitação 
e Urbanismo expediu o Alvará de Licença para Construção n. 621/2012 (fl. 68).
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Então, o Ministério Público solicitou esclarecimentos sobre a justificativa 
para conceder alvará de licença diante da desconformidade da obra com a Lei 
Municipal 24/2008 o que ensejou que a Procuradoria do Município de ..., em 05 
de novembro de 2012, revogasse o parecer jurídico e suspendesse o alvará de 
construção erroneamente expedido (vide fls. 76/80).

O empreendedor imobiliário foi notificado do cancelamento do alvará 
e do embargo administrativo em 26 de novembro de 2012 (notificação n. 02341 
(fls. 118). Não obstante, as obras continuaram, conforme constatado em 04 de 
dezembro de 2012 por diligência e documentação fotográfica de n. 79147 do 
CREA-PR (fls. 90/92).

Ouvido na Promotoria de Justiça, o Sr. ..., advogado e sócio-administrador 
da sociedade de propósito específico ... expressamente reconheceu que o alvará 
de construção foi obtido depois de a obra haver sido iniciada (fl. 107).

Por fim, em 02 de abril de 2013, com lastro no parecer da Procuradoria-
Geral do Municiípio (fls. 130/134), o Prefeito Municipal utilizou o instrumento 
da outorga onerosa do direito de construir e incidência de multa para fins de 
“regularização” da obra (fl. 136/137).

2. QUESTIONAMENTOS DA ....ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA 
COMARCA DE ….. E RESPOSTAS DO CAOP-HABITAÇÃO E URBANISMO

 a) É viável, sob o ângulo técnico e jurídico, solucionar o caso concreto 
por meio de assinatura de Termo de Ajustamento de Conduta, por meio do 
qual o construtor se comprometa a indenizar o Município pela parcela non 
aedificandi ocupada irregularmente?

Não. A única solução cabível é a demolição da parte do prédio que 
avançou na faixa de recuo comprometendo futuras ampliações da via pública.

Esclarece o renomado professor e pioneiro no estudo do Direito 
Urbanístico no Brasil, José Afonso da SILVA (Direito urbanístico. 6ª ed. São 
Paulo: Malheiros, 2010, p. 209-211), que
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o plano de alinhamento destinado a promover o alargamento do 
logradouro público atinge os terrenos fronteiriços, edificados ou não-
edificados, criando, em relação à faixa afetada, uma restrição de 
inedificabilidade (faixa non aedificandi), que a doutrina denomina 
servidão de recuo, porque, até sua efetiva incorporação no domínio 
público, se caracterizará como um recuo dentro da propriedade privada, 
sem direito de construir, a serviço da ampliação do domínio público.

As construções existentes nos terrenos atingidos passam a ser 
considerados não-conformes; mas uma não-conformidade tolerada, 
sujeita às restrições próprias do regime jurídico dessa situação tais como 
proibição de ampliações que agravem a desconformidade, obediência ao 
novo alinhamento e regras de ocupação do solo no caso de demolição e 
reedificação, admissão – contudo, e tão-somente – de reformas essenciais 
à segurança e à higiene.

Os terrenos não-edificados poderão receber edificação, observando o 
novo alinhamento, além das demais exigências de ocupação do solo.

Vê-se, daí, que nas parcelas atingidas pelo alinhamento não se admite 
construção nova alguma, porque ficam sujeitas à limitação non 
aedificandi, dita “servidão de recuo”, que não se reputa incorporada, 
ainda, ao domínio público, nem mesmo quanto aos terrenos nus e não-
fechados, como se dá no sistema francês. Entre nós a transferência delas 
para a competente declaração de utilidade pública, pois o alinhamento, 
no razoável vir a tê-lo; ou por outra forma de aquisição admitida em 
Direito. Enquanto não houver a incorporação, a faixa ficará gravada com a 
dita servidão de recuo, sujeitando-se às restrições non aedificandi.

Trata-se de restrição geral; e, portanto, não gera, por princípio, direito 
a indenização, mesmo porque a limitação atinge apenas o direito de 
construir na área, que pode ser utilizada para outros fins econômicos – 
estacionamento, por exemplo.

 Com efeito, indenização por construção indevida na faixa de recuo 
configura objeto ilícito que não pode ser veiculado em Termo de Compromisso 
de Ajustamento. Não há medidas que possam compensar os danos causados à 
ordem urbanística pela construção irregular.
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 b) Em caso positivo, quais seriam os parâmetros para o cálculo desse 
valor?

Prejudicado.

 c) Em caso positivo, quais são as medidas que devem ser adotadas 
para preservar os interesses dos adquirentes das unidades residenciais em 
comento?

Prejudicado pela resposta à questão “a”, bem como pela circunstância 
de não se verificar interesse/direito tutelável pelo Ministério Público em questão 
patrimonial a ser resolvida (perdas e danos) entre pessoas maiores, capazes e 
não integrantes de grupos vulneráveis / hipossuficientes.

 d) Caso a assinatura do Termo de Ajustamento de Conduta não seja 
viável, qual é a solução jurídica e tecnicamente adequada para o caso concreto?

A demolição da edificação irregular, cabendo ao Município de ... 
promovê-la. Havendo omissão do Município nesse sentido, o Ministério Público 
tem legitimidade de promover a ação judicial cabível contra a Incorporadora e 
contra o Município para que a demolição se concretize.

 e) O Ministério Público possui legitimidade para capitanear a solução 
sugerida nas respostas aos itens “a”, “c” e “d”, acima? Caso negativo, quais 
providências devem ser adotadas?

Cumpre ao Ministério Público fiscalizar se o Município de ... cumprirá 
sua obrigação de tutelar a ordem urbanística e tomar as medidas administrativas 
e judiciais cabíveis para que a demolição seja efetivada. Configurada omissão, 
o Ministério Público tem legitimidade para ingressar com as medidas judiciais 
cabíveis em face da Incorporadora e do Município.

Destaca Hely Lopes MEIRELLES (Direito Municipal Brasileiro. 12ª ed. 
São Paulo: Malheiros, 2001, p. 533) que o controle das construções urbanas é 
atribuição específica do Município, não só para assegurar o ordenamento da 
cidade em seu conjunto como para se certificar da segurança, da salubridade e 
da funcionalidade de cada edificação, individualmente considerada.

Esse controle, portanto, se desdobra em controle técnico-funcional 
da edificação, referente à sua estrutura e ao seu uso individual, e em controle 
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urbanístico, que cuida da integração do edifício na cidade, visando a harmonizá-
lo com o complexo urbano.

Nesta linha, o procedimento ministerial traz registros de que o Poder 
Público do Município de ... agiu mal no cumprimento de seus deveres de 
controle da construção urbana em testilha e não pode quedar-se inerte ou 
ter uma atuação insuficiente na preservação das faixas de recuo predial (non 
aedificandi) sob pena de comprometer a qualidade da cidade e da mobilidade 
urbana. Por óbvio, um prédio que avança numa esquina de vias – uma delas 
inclusive coletora (Rua ….) - prejudica a visibilidade dos condutores de veículos 
automotores, e, por consequência, a segurança do trânsito.

Tais questões são indisponíveis por natureza e só podem ser objeto de 
tutela específica, não sendo conversíveis em pecúnia.

 f) A solução adotada pelo Município de ... às fls. 129/138 é jurídica e 
tecnicamente correta?

As folhas 129/138 veiculam ato de concessão de outorga onerosa 
do direito de construir com a finalidade de “regularizar” a edificação na área 
do recuo. Tal solução não se apresenta viável no caso em tela, ofendendo a 
legislação de regência sobre a matéria.

 A Outorga Onerosa do Direito de Construir, instrumento previsto pela 
Lei Federal 10.257 de 2001, estabelece que o Plano Diretor pode fixar áreas nas 
quais o direito de construir será exercido acima do coeficiente de aproveitamento 
básico adotado (entendido este como a relação entre a área edificada e a área 
do terreno).

 A Lei Municipal Complementar nº. 16/2006, Plano Diretor do Município 
de ..., em seu art. 85, parágrafo único, determina que a outorga onerosa do direito 
de construir também poderá ser aplicada nos lotes com testadas para os eixos 
viários principais e para a regularização de edificações, desde que garantidas as 
condições de habitabilidade e de qualidade ambiental e mediante contrapartida 
financeira a ser prestada pelo beneficiário. Os recursos auferidos desta maneira 
deverão necessariamente ser aplicados no atendimento às finalidades legais, 
entre elas, a regularização fundiária de assentamentos precários, a execução de 
programas de habitação de interesse social, a proteção do patrimônio histórico, 
cultural e ambiental, a implantação de equipamentos públicos, entre outras.
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Por sua vez, o Decreto Municipal 1.462 de 2007, o qual regulamenta a 
Outorga Onerosa do Direito de Construir no Município de ..., define o instituto 
como concessão emitida pela Administração para edificar acima dos índices 
urbanísticos básicos estabelecidos, resultantes dos fatores ‘taxa de ocupação’ 
(proporção entre a área da base da edificação e a área total do lote) e ‘ 
coeficiente de aproveitamento’.

A outorga onerosa tem como princípio garantir a justa distribuição dos 
ônus e bônus da urbanização de forma que as edificações que possuam área 
construída superior ao básico estabelecido em lei compensem os impactos 
(redes de infraestrutura e equipamentos públicos) causados pelo adensamento 
gerado na região do empreendimento. Por meio deste instrumento se autoriza, 
por exemplo, construir mais pavimentos ou aumentar a área total construída, 
porém jamais a ocupação da área de servidão de recuo.

Essa possibilidade não se refere, portanto, a outros parâmetros 
urbanísticos tais como recuos, afastamentos, taxa de permeabilidade e 
dimensões de testada e lote mínimo. O respeito a essas medidas é essencial 
à permeabilidade do solo, à adequada visibilidade das vias públicas – 
especialmente em se tratando de prédios de esquina – e à viabilização de 
futuros alargamentos das vias públicas. Trata-se, no presente caso, de uma 
utilização torta do instrumento, que fere, ainda, o princípio da isonomia, vez 
que o devido alinhamento é obrigação geral, imposta indistintamente a todos 
os empreendimentos urbanos.

Ainda, a edificação irregular situada nas esquinas das ruas ... 
com ... sequer atinge os parâmetros básicos, no que diz respeito à taxa de 
ocupação e coeficiente de aproveitamento determinados pela lei municipal 
de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo. Logo, não se verifica nem mesmo a 
hipótese de incidência da outorga onerosa/solo criado.

Os recuos das edificações em face da via pública não se flexibilizam 
pela aquisição de potencial construtivo e a Lei Municipal de Zoneamento, Uso 
e Ocupação do Solo de ... não prevê, em nenhuma hipótese, a redução dos 
recuos abaixo de 3 (três) metros.

A lição de José Afonso da SILVA (Direito Urbanístico Brasileiro. 6ª 
ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 265) esclarece que a modificação dos 
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parâmetros urbanísticos por meio de outorga onerosa do direito de construir 
deve sempre ter previsão legal e

Só pode ocorrer onde a lei de zoneamento a permite, porque é 
imprescindível a vinculação do instituto com o zoneamento, sob pena do 
solo criado se transformar em instrumento deformador da cidade ou até 
em um simples meio de arrecadação de recursos financeiros. Quer dizer, 
é necessário um instrumento que o limite, assim como é indispensável 
obedecer à proporcionalidade entre solo público e solo privado (grifos 
nossos).

A edificação em questão poderia valer-se da Outorga Onerosa do 
Direito de Construir para aumentar a área total da edificação, aumentando o 
número de pavimentos, porém descabido o instrumento para avançar na faixa 
non aedificandi dos recuos obrigatórios.

A legislação municipal prevê, em casos excepcionais, uma margem de 
flexibilização do recuo de 5 (cinco) para 3 (três) metros da via pública, mediante 
consulta prévia. Ocorre que no caso concreto, o edifício avança para além 
mesmo da faixa mínima de 3 (três) metros, tornando injustificável a aplicação 
da Outorga Onerosa.

Ad argumentandum tantum, ainda que se vislumbrasse possibilidade 
de utilização do referido instrumento, seria necessário observância ao 
procedimento legal, qual seja, apreciação preliminar pelo Conselho do Plano 
Diretor de ..., segundo artigo 86, § 2º do Plano Diretor Municipal. Tampouco 
há clareza, objetividade e transparência nos critérios empregados pela 
municipalidade no cálculo do valor total cobrado do incorporador imobiliário.

Sendo assim, é nula, de plano, a concessão formalizada no Termo de fls. 
136/137.

 g) Em caso negativo, quais as medidas devem ser adotadas diante da 
notícia de que já foi ela implementada?

Não há alternativa à demolição. Qualquer outra providência é 
juridicamente inválida e não hábil à regularização da situação. A demolição é a 
sanção prevista expressamente no Código de Obras do Município de ... (Lei n. 
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51/1987) para tais casos, especialmente diante do embargo administrativo já 
levado a cabo:

SEÇÃO II

Dos Embargos

Art. 71 – Obras em andamento, sejam elas construções ou reformas, 
serão embargadas, sem prejuízo das multas quando:

(…)

V. O alinhamento não for respeitado.

(…)

§ 3º – Se o embargo for procedente seguir-se-á a demolição total ou 
parcial da obra.

Nesta toada, há precedente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná 
reconhecendo a inviabilidade de regularização de edificação que desrespeita o 
recuo previsto na legislação municipal. Em outros termos, a única medida cabível 
é, de fato, a demolição, por imperativo do interesse público, o qual sobrepõe-se 
ao particular:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 705.205-9, DE LONDRINA, 9ª VARA CÍVEL

Apelante: JOSÉ FARINHA MARTINS.

 Apelado: MUNICÍPIO DE LONDRINA.

 Relator: Juiz de Direito Substituto de 2º Grau ROGÉRIO RIBAS(1)

 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DEMOLITÓRIA. EDIFICAÇÃO DE 
MURO SEM A OBSERVÂNCIA DA METRAGEM DO RECUO OBRIGATÓRIO. 
VIOLAÇÃO À LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE REGE A MATÉRIA. OBRA 
QUE DEVE SER DEMOLIDA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO 
DO ATO IRREGULAR. PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE 
O PARTICULAR. PLEITO DE MINORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA 
QUE MERECE SER ATENDIDO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E 
PROVIDO PARCIALMENTE.
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Ainda que tenha ocorrido a equivocada expedição de alvará de 
construção (em data em que a obra já estava irregular, repita-se, avançando 
sobre a faixa de recuo), a demolição se impõe, não gerando o ato eivado de 
nulidade (alvará), qualquer direito para o incorporador:

APELAÇÃO CÍVEL N 351138-4 DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE 
CURITIBA

APELANTE: PLEMI ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA E OUTRO

APELADO: MUNICÍPIO DE CURITIBA

APELADO: DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO 
DE CURITIBA E OUTRO

RELATOR: DES. MARCOS DE LUCA FANCHIN.

ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE CURITIBA QUE CASSA DOIS 
ALVARÁS DE INTERESSE DAS IMPETRANTES: UM DE CONSTRUÇÃO 
POR IRREGULARIDADES NA OBRA; OUTRO DE FUNCIONAMENTO 
DO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO EXPLORADO PELAS AUTORAS 
NO MESMO IMÓVEL, POR AUSÊNCIA DE ADEQUAÇÃO DA OBRA À 
LEGISLAÇÃO VIGENTE. ALEGAÇÃO DAS IMPETRANTES QUE A OBRA FOI 
REGULARIZADA. JUIZ QUE DENEGOU A SEGURANÇA.

ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO QUE FOI CONCEDIDO APENAS PARA QUE 
A OBRA FOSSE REGULARIZADA. REGULARIZAÇÃO ESTA QUE, NA 
SEQÜÊNCIA, NÃO FOI ATENDIDA PELAS AUTORAS. VISTORIA DO ÓRGÃO 
COMPETENTE DA PREFEITURA QUE COMPROVA A CONTINUIDADE 
DAS IRREGULARIDADES. AUTORAS QUE TIVERAM OPORTUNIDADE DE 
REGULARIZAÇÃO DA OBRA. ALVARÁ CORRETAMENTE CASSADO, BEM 
COMO COM CORRETO ENCAMINHAMENTO PARA A PROCURADORIA 
JURÍDICA PARA A DEVIDA AÇÃO COMINATÓRIA (DEMOLITÓRIA).

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO. 
ATO LEGAL DA ADMINISTRAÇÃO, POR NÃO PODER O SERVIÇO DE 
ESTACIONAMENTO FUNCIONAR EM OBRA IRREGULAR, AUSÊNCIA DE 
OFENSA A DIREITO LIQUIDO E CERTO.

RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

Nesse sentido, o parecer final da Procuradoria-Geral do Município é 
flagrantemente teratológico ao afirmar que “a solução lógica seria a demolição da 
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obra para adequá-la ao recuo frontal legalmente estabelecido, sem que fossem 
necessárias indenizações, ante a ciência da irregularidade da obra executada 
por parte do proprietário” (fl. 132), recomendando, entretanto, medida diversa 
da confessadamente mais apropriada para o caso. Neste cenário, a ‘solução 
lógica’ da demolição é, com efeito, a única que se sustenta juridicamente.

 h) Demais considerações que se reputar relevantes.

Ocorrendo indícios de falta funcional e até de prática de improbidade 
administrativa, consubstanciada em permitir que ato do processo administrativo 
de licenciamento urbanístico fosse retirado (o projeto arquitetônico) e que se 
concedesse alvará de construção a despeito das irregularidades factualmente 
constatadas e notórias, bem como em vista da concessão de outorga onerosa 
de direito de construir sem devida oitiva do Conselho do Plano Diretor do 
Município e fora das hipóteses legais, recomenda-se a extração de cópias e 
remessa à Promotoria de Justiça incumbida da proteção do Patrimônio Público 
e da Probidade Administrativa para apuração e providências.

 É o entendimento deste CAOP-Habitação e Urbanismo.

Curitiba, 17 de abril de 2013.

ODONÉ SERRANO JÚNIOR
Promotor de Justiça

WILLIAN BUCHMANN
Promotor de Justiça

THIAGO DE AZEVEDO PINHEIRO HOSHINO
Assessor Jurídico
 
LAURA ESMANHOTO BERTOL
Assessora de Promotor (Arquiteta Urbanista)

ALLAN MOHAMAD HILLANI
Estagiário de Direito
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 CONSULTA N. 41/2014

EMENTA: PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS. 
COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA ESTADUAL. POSSIBILIDADE 
RESIDUAL DE EDIÇÃO DE NORMAS ESPECÍFICAS MUNICIPAIS. 
NECESSÁRIA HARMONIZAÇÃO ENTRE O ART. 144, §6º E O 
ART. 30, I, DA CF/88. INTERESSE LOCAL QUE PREPONDERA 
NO CONTROLE DAS EDIFICAÇÕES E ATIVIDADES URBANAS. 
DISCIPLINA DOS CÓDIGOS DE OBRAS E POSTURAS, NOS 
TERMOS DA LEI ESTADUAL N. 15.229/2006. CONTROVÉRSIA 
JURISPRUDENCIAL IRRESOLUTA EM TORNO DA INSTITUIÇÃO 
DE “TAXAS DE SEGURANÇA”. ENTENDIMENTOS DIVERGENTES 
DO STF E DO TJPR. DITAMES DA LEI 16.567/2010 E DO CÓDIGO 
DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DO ESTADO 
DO PARANÁ. ATUAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 
INTEGRADA AO LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO MUNICIPAIS. 
CAUTELAS IMPRESCINDÍVEIS E ATENDIMENTO ÀS NORMAS 
TÉCNICAS NA ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO, 
COM TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO POR 
PROFISSIONAL ESPECIALIZADO, SOB PENA DE INEFICIÊNCIA, 
INSUFICIÊNCIA OU DE EXPOSIÇÃO DA POPULAÇÃO A RISCO. 
ALTERNATIVA DE CONVÊNIO POR MEIO DO PROGRAMA 
“BOMBEIRO COMUNITÁRIO”, REGULADO PELO DECRETO 
5.696/2009.

A ...ª Promotoria de Justiça da Comarca de ... consulta este Centro 
de Apoio Operacional de Habitação e Urbanismo com relação à legislação de 
prevenção e combate a incêndio e pânico para Municípios de pequeno porte, 
bem como orientações a respeito de sua respectiva implementação.

 Em análise vestibular, impende definir no que consistem as atividades 
de prevenção e combate a incêndios. De acordo com o art. 2º, II da Lei n. 
16.567/10 do Estado do Paraná, consideram-se:
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II – atividades de prevenção e combate a incêndios:

a) edição de normas para a instituição de medidas de segurança;

b) as operações de combate a incêndio;

c) a supervisão sobre a atividade de bombeiros civis;

d) a definição técnica de hidrantes e outros equipamentos, a serem 
observadas pelo prestador do serviço público de abastecimento de água;

e) o exercício do poder de polícia administrativo, visando assegurar 
o adequado cumprimento das normas de prevenção e combate ao 
incêndio, inclusive por meio de:

1. análise e aprovação de planos de segurança, de projetos de edificação 
e de áreas de risco;

2. autorização para que determinado imóvel ou espaço possa ser utilizado;

3. ações de vistoria e de requisição e análise de documentos;

4. declaração de que determinada área é de risco, inclusive com interdição 
de seu acesso a pessoas não expressamente autorizadas;

5. realização de perícias técnicas e estudos visando avaliar as causas de 
incêndio, bem como o desempenho das medidas de segurança;

Parágrafo único. As perícias técnicas de que trata o presente artigo não se 
confundem com a competência da Polícia Científica.

O comando legal supraespelha o dispositivo constitucional do art. 
144, § 6º, nos termos do qual a competência administrativa originária sobre 
a organização e manutenção do Corpo de Bombeiros Militares pertence aos 
Estados e ao Distrito Federal:

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade 
de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da 
incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

[…]

V – polícias militares e corpos de bombeiros militares.

[…]

§ 6º – As polícias militares e corpos de bombeiros militares, forças 
auxiliares e reserva do Exército, subordinam-se, juntamente com as 
polícias civis, aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Territórios. 
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Na mesma linha, a Constituição do Estado do Paraná acompanha a 
Carta Magna, conforme o exposto no art. 45:

Art. 45: São servidores militares estaduais os integrantes da Polícia Militar 
e do Corpo de Bombeiros Militar.

 Sem embargo, a matéria em comento tem gerado divergências no 
âmbito do Poder Judiciário. Anote-se que o Supremo Tribunal Federal, no 
Recurso Extraordinário nº 206.777-6, tangenciou sinteticamente a questão, 
não vislumbrando óbice à instituição, por parte dos Municípios, de taxas de 
segurança destinadas à manutenção dos serviços de prevenção e extinção de 
incêndios e reconhecendo, pela lógica, legítima sua prestação:

EMENTA: TRIBUTÁRIO. MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ. IPTU PROGRESSIVO. 
TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA E DE SEGURANÇA. LEIS MUNICIPAIS Nº 
6.747/90 (ARTS. 2º E 3º), 6.580/89 (ARTS. 1º E 2º, INC. I, ALÍNEA A, E INC. 
II, ALÍNEAS A E B); E 6.185/85. ACÓRDÃO QUE OS DECLAROU INEXIGÍVEIS. 
ALEGADA OFENSA AOS INCS. I E II E §§ 1º E 2º DO ART. 145; INC. I E §1º DO 
ART. 156; §§ 1º, 2º, 4º, INC. II, DO ART. 182 DA CONSTITUIÇÃO.

Decisão que se acha em conformidade com a orientação jurisprudencial 
do STF no que tange ao IPTU progressivo, declarado inconstitucional no 
julgamento do RE 194.036, Min. Ilmar Galvão; e à taxa de limpeza urbana 
(arts. 1º e 2º, inc. I, a, e II, a e b, da CF, porquanto a título de remuneração 
de serviço prestado uti universi e tendo por base de cálculo fatores que 
concorrem para formação da base de cálculo do IPTU.

Declaração da inconstitucionalidade dos dispositivos enumerados, 
alusivos à taxa de limpeza urbana.

Pechas que não viciam a taxa de segurança, corretamente exigida 
para cobrir despesas com a manutenção dos serviços de prevenção e 
extinção de incêndios.

Recurso conhecido em parte, para o fim de declarar a legitimidade da 
última taxa mencionada.

(STF – REXP nº 206.777-6 – SP. Rel. Min. Ilmar Galvão. Recorrente: 
Município de Santo André. Recorrido: Maria Sampaio Franco. 25/02/99)
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 Embora o debate in casu orbitasse em torno da natureza jurídica do 
tributo e de sua divisibilidade ou não para fins de caracterização de “taxa”, fato 
é que a decisão difundiu-se como paradigma hermenêutico da possibilidade dos 
Municípios prestarem serviços de prevenção de incêndio. A título ilustrativo, 
cita-se acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO 
DO RIO GRANDE. TAXA DE SERVIÇOS URBANOS E TAXA DE PREVENÇÃO 
DE INCÊNDIO. LEGALIDADE.

A Lei nº 3.961/85, que alterou o Código Tributário do Município do Rio 
Grande, instituiu a Taxa de Serviços Urbanos que tem por fato gerador 
a remoção do lixo, serviço específico e individualizado sem abranger 
limpeza de logradouros públicos, como estava previsto na legislação 
anterior.

Constitucionalidade da exação.

Relativamente à Taxa de Prevenção de Incêndio, o egrégio STF concluiu 
pela sua constitucionalidade, por tratar-se de serviço público e divisível, 
cujos beneficiários são suscetíveis de referência individual.

Apelação provida

(TJRS – APELAÇÃO CÍVEL: 70058361098. Rel. Marco Aurélio Heinz. Data 
de Julgamento: 30/04/2014. Apelante: Município do Rio Grande do Sul. 
Apelado: Luiz Carlos Domingues Garcia).

 E, ainda, da Corte de Justiça Bandeirante:

APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à execução fiscal – Ilegalidade e 
inconstitucionalidade da cobrança de taxas de limpeza e sinistro – Sentença 
que julgou procedentes os pedidos e extinção da execução fiscal – 1) Taxas 
de limpeza e de conservação de vias e logradouros públicos – Impugnação 
de taxas de conservação, limpeza e combate a sinistros – Desistência tardia 
da Municipalidade quanto às taxas de conservação e limpeza. 2) Taxa de 
prevenção e extinção de incêndios – Constitucionalidade – Fato gerador 
prestação de serviço essencial, específico e divisível, cuja efetividade ou 
potencial é suscetível de referência individual – Jurisprudência do STF – 3) 
Sucumbência recíproca das partes – Sentença parcialmente reformada – 
Reexame necessário e Recurso da Municipalidade parcialmente providos.
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(TJ-SP – REEX: 03793107020098260000 SP 0379310-70.2009.8.26.0000, 
Relator: Maurício Fiorito, Data de Julgamento: 13/12/2012, 14ª Câmara 
de Direito Público, Data de Publicação: 24/01/2013)

 Nada obstante, divergindo dos entendimentos transcritos, o Egrégio 
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná dispõe de súmula que atribui a pecha 
de inconstitucionalidade a esta modalidade de taxa de segurança quando 
estabelecida pelos entes municipais, em face da competência tributária exclusiva 
detida pelo Estado:

Súmula 34: “A TAXA DE SEGURANÇA, QUE CORRESPONDE AO SERVIÇO 
DE COMBATE A INCÊNDIO, QUANDO INSTITUÍDA PELO MUNICÍPIO, AINDA 
QUE POR INTERMÉDIO DE CONVÊNIO, É INCONSTITUCIONAL, TENDO EM 
VISTA QUE A SUA CRIAÇÃO É DE COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA EXCLUSIVA 
DO ESTADO.”

Julgados recentes corroboram e aplicam a tese da inconstitucionalidade, 
solidificada, outrossim, nos Enunciados n. 6 e n. 7 das Câmaras Especializadas 
em Direito Tributário:

APELAÇÃO CÍVEL – TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO - ATENDIMENTO 
AOS REQUISITOS DE ESPECIFICIDADE E DIVISIBILIDADE – COMPETÊNCIA 
TRIBUTÁRIA DOS ESTADOS E NÃO DOS MUNICÍPIOS – ENUNCIADO Nº 06 DAS 
CÂMARAS ESPECIALIZADAS EM DIREITO TRIBUTÁRIO – IMPOSSIBILIDADE 
DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA – TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA E 
CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS – INCONSTITUCIONALIDADE – 
ENUNCIADO Nº 07 DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS EM DIREITO TRIBUTÁRIO 
– HONORÁRIOS – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.  
I “A taxa de prevenção e combate a incêndio é legítima, quando atende 
aos requisitos de especificidade e divisibilidade, correspondendo a 
serviços prestados ou postos à disposição do contribuinte. Entretanto, 
o Município não pode instituí-la, por ser da competência tributária do 
Estado

(TJ-PR : 9519920 PR 951992-0, Rel. Des. Rubens Oliveira Fontoura. 
Apelante: Município de Francisco Beltrão. Apelado: Rubens Oliveira 
Fontoura. 11/09/2012).
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APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU E TAXAS 
– ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS RECONHECIDA PELO CONSELHO 
NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA, NOS 
TERMOS DO ART. 14 DO CTN E 150 VI, c DA CF – ISENÇÃO, NOS TERMOS DA 
LEI N.º 2.733/90 DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ – INCONSTITUCIONALIDADE 
DAS TAXAS DE COMBATE A INCÊNDIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 
PÚBLICAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

I – A entidade reconhecida pelo Conselho Nacional de Assistência Social 
faz jus à imunidade tributária e não pode ter sua condição negada pelo 
Município.

II – E isenta das taxas municipais a entidade que atende aos requisitos do 
art. 14 do CTN, reproduzidos pela legislação municipal que disciplinou a 
matéria.

III – Não fosse pela isenção, plenamente aplicável ao caso em exame, 
as taxas de combate a incêndio, limpeza e conservação haveriam de ser 
afastadas, de qualquer sorte, por serem inconstitucionais, de acordo 
com o entendimento preconizado pelas Câmaras de Direito Tributário 
deste Tribunal, em seus Enunciados n.º 6 e 7.

(TJ-PR: 502.903-4. Rel. Des. Rubens Oliveira Fontoura. Apelante: Fazenda 
Pública do Município de Maringá. Apelado: Instituição Adventista Sul 
Brasileira de Educação e Assistência Social. 11/09/2012).

De se atentar, todavia, para as incongruências de ambas as interpretações 
acima sumariadas. Em primeiro ligar, não assoma incontestável que o serviço 
de prevenção e combate a incêndios goze de caráter individualizável, tendo 
em vista sua natureza de prestação difusa de segurança à população. À parte 
isso, ainda que se adote a tese da competência tributária exclusiva estadual, ela 
abrange tão somente a dimensão arrecadatória do problema, não revertendo, 
de pronto, na inviabilidade jurídica da prestação dos serviços de bombeiro não-
militar pelos Municípios.

Ademais, superado este aspecto da controvérsia, é pacífico, que 
aos Municípios cabe legisle sobre o uso e ocupação do solo, as edificações e 
as atividades urbanas, controlando-as tanto preventivamente (por meio do 
processo de licenciamento urbanístico) quanto posteriormente (via fiscalização).

Na primeira vertente, notório que qualquer obra necessita de prévio 
alvará de construção, que aprove o projeto, e do “habite-se”, documento 
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que, após verificação in loco da compatibilidade da edificação finalizada com 
o previsto, autoriza o ingresso e ocupação da mesma. Da mesma maneira, 
estabelecimentos comerciais de qualquer natureza, estruturas montadas para 
eventos ou áreas privadas abertas ao trânsito do público demandam o chamado 
“alvará de funcionamento”, sem o qual, mesmo se regular a edificação, a atividade 
ou serviço não se pode desenvolver. O sentido desta exigência é, justamente, 
assegurar adequadas condições de salubridade e de segurança à comunidade. 
Em geral, tais avaliações acham-se disciplinadas no Código Municipal de Obras 
e no Código Municipal de Posturas, integrantes do sistema urbanístico mínimo 
explicitado pela Lei Estadual n. 15.229/2006, em seu art. 3º, III:

Art. 3°. Na elaboração, implementação e controle dos Planos 
Diretores Municipais os Municípios deverão observar as disposições 
do Estatuto da Cidade e deverão ser constituídos ao menos de: 
 
I – fundamentação do Plano Diretor Municipal contendo o 
reconhecimento, o diagnóstico e as diretrizes referentes à realidade do 
Município, nas dimensões ambientais, socioeconômicas, socioespaciais, 
infraestrutura e serviços públicos e aspectos institucionais, abrangendo 
áreas urbanas e rurais e a inserção do Município na região; 
 
II – diretriz e proposições, com a abrangência conforme alínea 
anterior, estabelecendo uma política de desenvolvimento urbano/
rural municipal e uma sistemática permanente de planejamento; 
 
III – legislação básica constituída de leis do Plano Diretor Municipal, 
Perímetro Urbano, Parcelamento do Solo para fins Urbanos, Uso e 
Ocupação do Solo Urbano e Rural, Sistema Viário, Código de Obras, 
Código de Posturas e instrumentos instituídos pelo Estatuto da Cidade 
que sejam úteis ao Município;

É nessas peças de legislação, destarte, e não em regramento 
específico, que pode o Município estipular diretrizes locais sobre prevenção 
(licenciamento e fiscalização) a incêndios, isto é, no corpus normativo 
urbanístico de interesse local.

Nesses termos, imprescindível compatibilizar as atribuições estaduais 
desdobradas na referida Lei n. 16.567/2010 (sobretudo com respeito à edição 
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de normas, as ações de vistoria e análise documental e à aprovação de planos 
de segurança, de projetos de edificação e de áreas de risco) com o interesse 
local a que alude o art. 30, I, da Constituição Federal de 1988, para competência 
legislativa municipal. Isso porque, se não se pode suprimir a importância 
dos Municípios na consecução desta função de relevância social inconteste, 
tampouco se deve olvidar a vigência do Código de Segurança Contra Incêndio 
e Pânico do Comando do Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná, sob cujos 
ditames, é da competência dos Bombeiros Militares a expedição do Certificado 
de Vistoria em Estabelecimento (CVE) previsto no art. 3º, IX e no art. 9º, § 2º, 
elementos integrantes do processo de licenciamento:

Artigo 3o – Para efeito deste Código são adotadas as definições abaixo 
descritas:

(…)

IX – Certificado de Vistoria em Estabelecimento (CVE): é o documento 
emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Paraná – CBMPR certificando 
que a edificação está em conformidade com as exigências previstas no 
CSCIP.

Artigo 9º – O processo de segurança contra incêndio e pânico, que 
compreende plano de segurança contra incêndio e pânico e solicitações 
de vistoria, devidamente instruído, inicia-se com o protocolo junto ao 
SPCIP.

(…)

§ 2º – Será emitido Laudo e/ou Certificado de Vistoria do Estabelecimento 
quando constatado, pelo SPCIP, o atendimento das exigências contidas 
neste Código e nas Normas de Procedimentos Técnicos – NPT.

O que, tampouco, anula a possibilidade de que o Município, na esfera 
de seu interesse local e diante das particularidades de sua realidade, de seu 
meio-ambiente e de seu território, complemente, no que couber, os requisitos 
já estabelecidos nos regramentos estaduais, inclusive aumentando o grau de 
rigorosidade das medidas de segurança exigidas nos processos administrativos 
de licenciamento, desde que tal atividade legiferante não enseje conflito de 
normas, mas compatibilização.
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É dizer, não podem as equipes constituídas pelos Municípios se 
substituírem ao Corpo de Bombeiros Militar na atividade específica de 
realização de vistorias e emissão de laudos e certificados de aprovação de 
estabelecimentos, posto que para tanto desfruta o Estado de poder de polícia 
delineado constitucionalmente, o que, todavia, não impede, em tese, a 
formalização de convênio para o exercício desta função105, especialmente como 
resposta à mora e a deficiência diagnosticadas na prestação atual do serviço 
pelo ente estadual.

Sob esta ótica, abre-se a possibilidade de que o Município de ... venha a 
aderir ao Programa Bombeiro Comunitário106, conformado pelo Decreto Estadual 
n. 5.696/2009 e seu Anexo, o qual se presta a facilitar a cooperação entre os 
Municípios e o Estado do Paraná nesta seara, ampliando a cobertura do serviço. 
A grande vantagem do programa é associar ações e investimentos de origem 
municipal com a coordenação de Bombeiro Militar tecnicamente qualificado e 
devidamente designado para a administração ininterrupta do Posto Local e de 
sua equipe, nos termos do art. 5º, VI do Regulamento do Programa:

Art. 5º. Compete a Secretaria de Estado da Segurança Pública (SESP) por 
intermédio do Corpo de Bombeiros:

(…)

VI – Manter ininterruptamente 01 (um) Bombeiro Militar na administração 
do Posto de Bombeiro Comunitário, executando também a coordenação 
dos Agentes de Defesa Civil.

105 Essa competência, como também as responsabilidades dela decorrentes não foram previstas 
para os Municípios ou para entidades privadas, isto é, para Corpos de Bombeiros Voluntários. 
Estes, em que pese a boa vontade de seus integrantes, remunerados ou não, ao certo não têm 
previsão na Constituição da República e, portanto, não podem exercer atividades que a Carta 
Fundamental de 1988 cometeu às só entidades que nominou expressamente, isto é, Estados, 
Distrito Federal e Territórios. (...) Isso não implica, naturalmente, na impossibilidade de 
conveniar-se a prestação de tais serviços entre o Estado e os seus Municípios, desde que não 
ocorra hipótese de delegação de poderes, em especial, de Poder de Polícia, que está implícito 
em toda a atividade de proteção contra incêndio e emergências próprias dos serviços de 
Bombeiros. (LAZZARINI, Álvaro. Poder de Polícia e o Corpo de Bombeiros. In: FREITAS, José Carlos 
de (Coord.) Temas de Direito Urbanístico 2. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado: Ministério 
Público do Estado de São Paulo, 2000, p. 54-55).

106 Mais informações em: http://www.defesacivil.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.
php?conteudo=81
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Um convênio dessa natureza permitiria que o Corpo de Bombeiros 
Civil organizado pelo Município desempenhasse, sob a supervisão de bombeiro 
militar responsável técnico, integrasse os níveis estadual e local nos processos 
de licenciamento urbanístico, agilizando a análise dos projetos a expedição dos 
respectivos alvarás, a fiscalização continuada e o atendimento a sinistros, inclusive 
de defesa civil. Mesmo porque, no tocante ao controle posterior e às medidas 
emergenciais, não se podem afastar os deveres do ente municipal, conforme 
a Lei nº 12.608/2012. O diploma cuida, preponderantemente, da política de 
defesa civil contra desastres naturais, porém relaciona-se intrinsecamente com 
a temática do combate a incêndios ao assentar, em seu art. 8º, VII:

Art. 8o Compete aos Municípios:

(…)

VII – vistoriar edificações e áreas de risco e promover, quando for o caso, 
a intervenção preventiva e a evacuação da população das áreas de alto 
risco ou das edificações vulneráveis;

Portanto, ainda que sem a adesão do Município a programa de 
cooperação específico, pode o mesmo organizar equipes de combate a 
incêndios, desde que para tanto realize prévios estudos e planejamento, 
inclusive orçamentário, indicando a estrutura, o pessoal107, os equipamentos 
adequados, a infraestrutura física e os demais recursos indispensáveis para a 
consecução dos objetivos de interesse coletivo. Reforça-se que o Administrador 
está impedido de executar de modo insuficiente as políticas públicas, devendo, 
assim, analisar zelosamente a capacidade técnica e financeira de que dispõe 
antes de desencadear os esforços institucionais primeiros. A questão é de 
urgência e vulto indisputados, mas o seu adequado enfrentamento atrela-se a 

107 Preferencialmente servidores públicos selecionados em concurso próprio, após regulamentação 
da carreira na legislação de estrutura administrativa, dado o específico código de conduta e regime 
jurídico a que se submetem, passíveis, inclusive, de responder por improbidade administrativa, 
afora a imprudência, imperícia ou negligência em sua atuação. A questão da improbidade foi 
suscitada, por exemplo, pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul no afamado caso 
da Boate Kiss, em Santa Maria, devido a irregularidades identificadas na elaboração e aprovação, 
pelo Corpo de Bombeiros Militar, dos planos de prevenção a incêndios, de fuga e de controle de 
pânico.
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técnicas e treinamento próprios108, de obrigatória observância para a eficiência 
do serviço. Na ausência destes, e da orientação de profissionais especializados, 
pode-se antes elevar os riscos à população (e aos envolvidos nas operações 
mesmas) do que mitigá-los.

Outrossim, recomendável, para assegurar a participação, a transparência 
e o controle social dessas iniciativas, que se leve o tema a consulta, debate ou 
audiência pública, além de submetê-lo às instâncias de gestão democrática 
instituídas no Município de ..., como o Conselho da Cidade (também denominado, 
em algumas localidades, Conselho de Desenvolvimento Urbano, Conselho do 
Plano Diretor, etc.) e eventuais conselhos ou comissões de segurança, de defesa 
civil, entre outros colegiados.

Em suma, Município e Estado têm de, necessariamente, atuar em 
confluência para a proteção dos cidadãos, garantindo que a mesma seja 
viabilizada atendendo aos padrões técnicos e regulamentos existentes e não de 
modo diletante ou espontaneísta, visando à suficiência e à eficiência do serviço.

É a consulta.

Curitiba, 14 de maio de 2014.

ODONÉ SERRANO JÚNIOR
Promotor de Justiça

108 Quanto ao treinamento de bombeiros civis, o mesmo sujeita-se aos parâmetros estipulados 
pela NBR 14.608 (disponível virtualmente em: http://pt.scribd.com/doc/21414377/Nbr-14608-
Bombeiro-Profissional-Civil).
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CONSULTA Nº 72/2018

EMENTA: REPROVAÇÃO DE ESTABELECIMENTO PELO CORPO 
DE BOMBEIROS. PODER DE POLÍCIA FISCALIZATÓRIO E 
SANCIONADOR. LEI ESTADUAL Nº 16.567/2010. AUSÊNCIA 
DE INSTITUIÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANÇA 
CONTRA INCÊNDIO. COLEGIADO RESPONSÁVEL POR 
REGULAMENTAR OS PROCEDIMENTOS PARA APLICAÇÃO DE 
SANÇÕES PELO CORPO DE BOMBEIROS. VÁCUO NORMATIVO. 
COMPETÊNCIAS MUNICIPAIS. EXPEDIÇÃO, SUSPENSÃO E 
CASSAÇÃO DE ALVARÁS DE FUNCIONAMENTO. NORMAS DE 
SEGURANÇA QUE INTEGRAM EXPRESSA OU TACITAMENTE OS 
REQUISITOS DO CÓDIGO DE POSTURAS.  RESPONSABILIDADE 
DO PROPRIETÁRIO E/OU DO EMPREENDEDOR EM PROMOVER 
AS ADEQUAÇÕES DO ESTABELECIMENTO. LEI N° 19.449/2018. 
REVOGAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 16.567/2010. CONFERÊNCIA 
DE PODER DE POLÍCIA INTEGRAL AOS BOMBEIROS MILITARES. 
VIGÊNCIA PLENA A PARTIR DE JANEIRO DE 2019. PERÍODO DE 
VACATIO LEGIS. DÚPLICE ATUAÇÃO MINISTERIAL.

1. Relatório do caso

Trata-se de solicitação de consulta proveniente da ….ª Promotoria de 
Justiça da Comarca de …. para manifestação deste Centro de Apoio, no bojo do 
Procedimento Administrativo nº MPPR-….., instaurado para o acompanhamento 
da regularização da empresa …. Ltda. às normas do Código de Prevenção contra 
Incêndio e Pânico do Corpo de Bombeiros do Paraná, em obediência à autuação 
lavrada em seu desfavor pelo Corpo de Bombeiros.

Dos documentos que constam nos autos, vê-se que, oficiado para que 
informasse as providências adotadas em virtude do certificado de reprovação do 
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estabelecido, bem como se houve a regularização da situação pelo proprietário 
(fl. 17), o Corpo de Bombeiros salientou que, tendo constatado pendências do 
estabelecimento para com o Código de Segurança contra Incêndio e Pânico 
do Corpo de Bombeiros, informou a Secretaria de Finanças do Município, 
solicitando as medidas cabíveis quanto à suspensão e fiscalização de alvarás de 
funcionamento, cuja competência é do Poder Executivo Municipal.

Ademais, a corporação esclareceu que, por ora, a empresa “não 
regularizou as condições mínimas de segurança” (fl. 14).

Ato contínuo, a unidade ministerial consulente realizou consulta, via 
ofício (nº 740/2018), a respeito do encadernado, junto a este Centro de Apoio, 
solicitando orientação acerca dos seguintes quesitos:

(a) em sua atividade fiscalizatória, o Corpo de Bombeiros pode 
interditar os estabelecimentos fiscalizados? Justificar tecnicamente a resposta, 
mencionando os dispositivos legais que a fundamentam.

(b) em sua atividade fiscalizatória, quais sanções o Corpo de Bombeiros 
pode impor aos estabelecimentos fiscalizados? Justificar tecnicamente a 
resposta, mencionando os dispositivos legais que a fundamentam.

É o relato do essencial.

2. Análise e considerações

 Em síntese, para solucionar as questões suscitadas no Procedimento 
Administrativo nº MPPR-…., da ...ª Promotoria de Justiça da Comarca de …., 
cumpre analisar o papel do Corpo de Bombeiros diante das irregularidades 
apresentadas pelos estabelecimentos investigados, bem como o estado da arte 
de sua legislação e atribuições no Estado do Paraná.

 A execução de atividades de defesa civil, prevenção e combate a 
incêndios, buscas, salvamentos e socorros públicos é prevista como atribuição do 
Corpo de Bombeiros, pela Constituição da República, em seu artigo 144, V, § 6º:

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade 
de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da 
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incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

V – polícias militares e corpos de bombeiros militares.

§ 6º – As polícias militares e corpos de bombeiros militares, forças 
auxiliares e reserva do Exército, subordinam-se, juntamente com as 
polícias civis, aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Territórios.

Na mesma corrente, a Constituição do Estado do Paraná estabelece as 
funções a serem desempenhadas pelo Corpo de Bombeiros nos artigos 46 e 48:

Art. 46. A segurança Pública, dever do Estado, direito e responsabilidade 
de todos é exercida, para a preservação da ordem pública e incolumidade 
das pessoas e do patrimônio, pelos seguintes órgãos:

I – Polícia Civil;

II – Polícia Militar;

III – Polícia Científica.

Parágrafo único. O Corpo de Bombeiros é integrante da Polícia Militar.

Art. 48. À Polícia Militar, força estadual, instituição permanente e regular, 
organizada com base na hierarquia e disciplina militares, cabe a polícia 
ostensiva, a preservação da ordem pública, a execução de atividades 
de defesa civil, prevenção e combate a incêndio, buscas, salvamentos 
e socorros públicos, o policiamento de trânsito urbano e rodoviário, o 
policiamento ferroviário, de florestas e de mananciais, além de outras 
formas e funções definidas em lei.

 

 Além disso, de forma específica, a atividade de prevenção e 
combate contra incêndios encontrava respaldo no art. 2º, II, da Lei Estadual 
nº 16.567/2010, que institui normas gerais para a execução de atividades 
concernentes à prevenção e combate a incêndio, até a entrada em vigência da 
novel Lei Estadual nº 19.449/2018, em 1º de janeiro de 2019:

II – atividades de prevenção e combate a incêndios:

a) edição de normas para a instituição de medidas de segurança;

b) as operações de combate a incêndio;
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c) a supervisão sobre a atividade de bombeiros civis;

d) a definição técnica de hidrantes e outros equipamentos, a serem 
observadas pelo prestador do serviço público de abastecimento de água;

e) o exercício do poder de polícia administrativo, visando assegurar o 
adequado cumprimento das normas de prevenção e combate ao incêndio, 
inclusive por meio de:

1. análise e aprovação de planos de segurança, de projetos de edificação 
e de áreas de risco;

2. autorização para que determinado imóvel ou espaço possa ser utilizado;

3. ações de vistoria e de requisição e análise de documentos;

4. declaração de que determinada área é de risco, inclusive com interdição 
de seu acesso a pessoas não expressamente autorizadas;

5. realização de perícias técnicas e estudos visando avaliar as causas de 
incêndio, bem como o desempenho das medidas de segurança;

Parágrafo único. As perícias técnicas de que trata o presente artigo não se 
confundem com a competência da Polícia Científica.

Essa mesma lei, inclusive (Lei Estadual 16.575/2010), cuja vigência se 
estende tão somente até janeiro de 2019, igualmente define, em seu art. 50, § 
único, as atribuições práticas do Corpo de Bombeiros:

Art. 50. As Unidades de Bombeiros que, como órgão de execução, 
compõem o Corpo de Bombeiros, bem como a sua organização 
pormenorizada e efetivo, constarão do Quadro de Organização da Polícia 
Militar do Estado do Paraná.

Parágrafo único. O Corpo de Bombeiros tem competência para:

I – emitir pareceres técnicos sobre incêndios e suas consequências;

II – supervisionar o disposto na legislação quanto às medidas de segurança 
contra incêndios, inclusive instalação de equipamentos;

III – orientar tecnicamente a elaboração da legislação sobre prevenção 
contra incêndios.

Para além das funções estabelecidas no dispositivo acima, quais 
sejam, emitir pareceres, supervisionar o cumprimento da legislação e orientar 
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a elaboração desta, hoje, verifica-se que o Corpo de Bombeiros da Polícia 
Militar do Paraná atua, igualmente, na prevenção e no combate a incêndios por 
meio da edição de normas, aprovação de projetos e, principalmente, através 
da realização de vistorias técnicas, conforme bem estabelece o Código de 
Segurança contra Incêndio e Pânico, em seu art. 4º109.

Em outras palavras, portanto, cumpre atividade de fiscalização 
preventiva, com lastro do poder de polícia constitucionalmente afeto à 
corporação, de modo que a aprovação do Corpo de Bombeiros deve ser 
considerada ato integrante do processo de licenciamento urbanístico (obtenção 
de alvará de construção e/ou de funcionamento) de edificações e atividades, 
mesmo quado a legislação municipal não o mencionar expressamente. Assim, 
idealmente, não se deveria autorizar o início de qualquer atividade antes da 
completa adequação do particular e da edificação às normas pertinentes.

Tanto assim que a realização de vistoria do Corpo de Bombeiros é 
exercida pelo Serviço de Prevenção Contra Incêndio e Pânico, por meio do qual 
se aprecia o atendimento às normas dessa seara (art. 7º do CSIP)110. Ainda, o 
processo de vistoria, em si, é regulamentado pela Norma de Procedimento 
Técnico 001 – Parte 1, que identifica em seu item 6.1, dois tipos de vistoria: a 
vistoria preventiva e a vistoria de fiscalização. Quando constatado o atendimento 
à legislação, emite-se o Certificado de Vistoria em Estabelecimento (CVE), 
assegurando que a edificação possui os requisitos mínimos de segurança 
contra incêndio e pânico. Averiguadas irregularidades, exara-se um Relatório de 
Vistoria em Estabelecimento (RVE), indicando quais delas foram encontradas e 
concedendo um prazo de 90 dias para que as mesmas sejam sanadas.

Após esse prazo, é feita uma nova vistoria e, se persistirem as 
irregularidades, é lançado um novo relatório denominado Notificação de 

109  “Art. 4º – Ao Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado do Paraná, por meio do Serviço 
de Prevenção contra Incêndios e Pânico, cabe regulamentar, analisar e vistoriar as medidas de 
segurança contra incêndio e pânico nas edificações e áreas de risco, bem como realizar pesquisa 
de incêndio.”

110  Código de Segurança contra Incêndio e Pânico:
Art. 7º—É função do Serviço de Prevenção Contra Incêndio e Pânico – SPCIP:
I – realizar pesquisa de incêndio; II – regulamentar as medidas de segurança contra incêndio e pânico; 
III – credenciar seus oficiais e praças; IV – analisar o plano de segurança contra incêndio e pânico das 
edificações e áreas de risco; V – realizar vistoria nas edificações e áreas de risco; VI – expedir LVE, CVE, 
RE; VII – cassar LVE e CVE; VIII – emitir consultas técnicas; IX – emitir pareceres técnicos.
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Vistoria em Estabelecimento (NOTE). Findo o prazo de 30 dias, é realizada 
uma terceira vistoria e, apurando-se que persistem irregularidades, o 
estabelecimento estará reprovado, sendo emitido pelo Corpo de Bombeiros a 
Reprovação de Estabelecimento (RE). Via de regra, quando determinado local 
recebe a Reprovação de Estabelecimento, significa que não possui os requisitos 
mínimos de segurança e que, desde a primeira vistoria, foram concedidos 120 
(cento e vinte) dias para regularização das pendências. Na eventual tentativa 
de regularizar a edificação, será necessário dar entrada em um novo processo.

Nesses casos, a emissão Certificado de Reprovação, caracteriza o 
cometimento de infração administrativa pelo estabelecimento. Caberia, ato 
contínuo, o exercício do poder de polícia repressivo pelo Corpo de Bombeiros, 
nos termos estabelecidos no artigo 8º, da Lei Estadual nº 16.567/10:

Art. 8°. Considera-se infração administrativa toda ação ou omissão que 
viole as regras jurídicas e técnicas concernentes as medidas de segurança 
e de prevenção e combate a incêndios.

§ 1º. São autoridades competentes para lavrar auto de infração os 
bombeiros militares responsáveis pelas vistorias e fiscalizações.

§ 2º. São autoridades competentes para instaurar processo administrativo, 
os Comandantes das unidades operacionais do Corpo de Bombeiros 
Militar do Paraná, mediante planejamento e organização própria.

 Quanto às modalidades de sanções a serem aplicadas pela corporação, 
as quais, inclusive, são objeto dos quesitos apresentados pela unidade 
ministerial, a mesma Lei elenca, em seu artigo 11, o seguinte:

Art. 11. As infrações administrativas são punidas com as seguintes 
sanções, observado o disposto no art. 10:

I – advertência;

II – multa simples;

III – multa diária;

IV – apreensão de equipamentos de prevenção e combate a incêndio;

V – destruição ou inutilização de produto;

VI – suspensão de venda e fabricação de produto;
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VII – embargo de obra ou atividade;

VIII – demolição de obra;

IX – suspensão parcial ou total de atividades;

X – restritivas de direitos.

(…)

§ 6º. As sanções restritivas de direito são:

I – suspensão de registro, licença ou autorização;

II – cancelamento de registro, licença ou autorização;

III – perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais;

IV – perda ou suspensão da participação em linhas de financiamento em 
estabelecimentos oficiais de crédito;

V – proibição de contratar com a Administração Pública, pelo período de 
até três anos.

Nada obstante, os procedimentos administrativos que culminam com 
a aplicação de uma dessas sanções administrativas pelo Corpo de Bombeiros e 
que são, ademais, condição de validade e legalidade das mesmas, não foram 
jamais regulamentadas pelo Conselho Estadual de Segurança Contra Incêndio, 
conforme estatui o art. 9º, da Lei Estadual nº 16.567/10:

Art. 9°. O Conselho Estadual de Segurança contra Incêndio – CONESCI 
instituirá normas a serem observadas no processo administrativo de 
apuração de infração relativa ao descumprimento das medidas de 
segurança e das atividades de prevenção e combate a incêndio, caso não 
exista norma específica.

Este Conselho tem sua criação prevista no artigo 3º, da mesma Lei:

Art. 3º. Fica criado, no âmbito da Secretaria de Estado da Segurança 
Pública, o Conselho Estadual de Segurança Contra Incêndio – CONESCI, 
órgão superior normativo e consultivo para os assuntos de que trata esta 
Lei, com os membros, a saber:

I – Comandante do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná, que o presidirá;
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II – um representante:

a) da Secretaria de Estado da Saúde;

b) da Secretaria de Estado de Obras Púbicas;

c) da Coordenadoria Estadual da Defesa Civil;

d) da Casa Civil;

e) da Secretaria de Estado da Indústria, do Comércio e Assuntos do 
Mercosul;

f) da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior;

g) da Secretaria de Estado do Meio Ambiente;

h) da Secretaria de Estado dos Transportes;

i) do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia;

j) do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Paraná;

III – Chefe da Seção de Prevenção do Corpo de Bombeiros Militar do 
Paraná;

IV – um representante de cada Unidade Operacional de Bombeiros 
Militar;

V – cinco representantes dos municípios do Estado do Paraná;

Parágrafo único. Regulamento disporá sobre a composição, organização e 
funcionamento do CONESCI.

No site do Governo do Estado do Paraná, na página da Secretaria 
de Estado de Segurança Pública e Administração Penitenciária111, encontra-se 
organograma expondo a estrutura que a compõe, incluindo-se nesta o Conselho 
Estadual de Segurança Contra Incêndio – CONESCI. Sem embargo, o colegiado 
nunca foi efetivamente instituído, nem tampouco editou as regras previstas na 
Lei 16.567/2010, a despeito das inúmeras tentativas de gestão nesse sentido por 
parte deste Centro de Apoio Operacional e da d. Procuradoria-Geral de Justiça.

Como consequência, não há, ainda, normativa que regulamente o 
processo administrativo a ser adotado pelo Corpo de Bombeiros, nos termos 
previstos na Lei Estadual nº 16.567/10. Assim, tem-se situação esdrúxula em que 
a lei em sentido estrito atribui poder de polícia aos Bombeiros Militares, porém 

111 Disponível em http://www.seguranca.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=117
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a ausência de regulamentação coarta, por hora, sua dimensão sancionatória, 
inviabilizando a aplicação prática das infrações e sanções nominadas no art. 11.

Eficaz, no momento, apenas a emissão de Certificado de Reprovação, 
após a realização de vistoria, além do exercício das outras competências 
estabelecidas no artigo 50, § único, da Lei Estadual nº 16.575/2010.

O cenário em tela será modificado pela entrada em vigor, em 1o de 
janeiro do próximo ano112, da Lei 19.449/2018 (fruto, inclusive, de interlocução 
institucional e gestão de vários setores do Ministério Público Paranaense junto 
às Casas Civil e Militar), que, efetivamente, regula o exercício do poder de 
polícia administrativa do Corpo de Bombeiros, instituindo normas gerais para 
a execução de medidas de prevenção e combate a incêndios e desastres. Além 
disso, o novel diploma define as infrações administrativas, bem como as sanções 
e medidas acautelatórias possíveis, conferindo-lhes eficácia imediata, inclusive 
interdição:

Art. 4º Compete ao Corpo de Bombeiros Militar normatizar, analisar, 
vistoriar, licenciar e fiscalizar as medidas de prevenção e combate a 
incêndio e a desastres em edificações, estabelecimentos e áreas de risco.

Parágrafo único. O exercício do poder de polícia administrativa pelo 
Corpo de Bombeiros Militar se dá mediante:

I - ações fiscalizatórias;

II - requisição e análise de projetos e de documentos;

III - emissão de documentos;

IV - aplicação de sanções administrativas;

V - aplicação de medidas acautelatórias.

Art. 14. Constitui infração administrativa:

I - usar a edificação, estabelecimento, área de risco ou evento temporário 
em desconformidade com as medidas de prevenção e combate a incêndio 

112  “Art. 31. Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2019.
Art. 32. Revoga:
I - o § 3º do art. 5º da Lei nº 13.976, de 26 de dezembro de 2002;
II - a Lei nº 16.567, de 9 de setembro de 2010.”
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e a desastres definidas segundo normatização expedida nos termos do 
art. 5º desta Lei;

II - iniciar atividade ou utilizar edificação, estabelecimento, área de risco 
ou evento temporário sem os documentos exigidos por força desta Lei ou 
em desconformidade com estes;

III - inserir ou prestar informação falsa ou omitir informação relevante, 
em procedimento de licenciamento;

IV - impedir ou dificultar a ação fiscalizatória do Corpo de Bombeiros 
Militar.

Parágrafo único. O Corpo de Bombeiros Militar pode exigir documentação 
comprobatória da manutenção das medidas de prevenção e combate a 
incêndio e a desastres.

Art. 20. Quando constatado risco iminente à vida, o Corpo de Bombeiros 
Militar poderá adotar imediatamente as seguintes medidas acautelatórias:

I - evacuação;

II - interdição parcial ou total.

§ 1º Considera-se risco iminente à vida, entre outros:

I - capacidade de público excedida;

II - obstrução das saídas de emergência;

III - ausência de saídas de emergência ou inconformidade com a 
normatização do Corpo de Bombeiros Militar;

IV - irregularidades na sinalização das saídas de emergência;

V - irregularidades na iluminação de emergência relacionadas às saídas 
de emergência;

VI - indício da iminência de colapso estrutural.

§ 2º A aplicação de qualquer medida acautelatória implica na imposição 
das sanções previstas no art. 16 desta Lei, sendo assegurada a ampla 
defesa e o contraditório em processo administrativo próprio.

§ 3º Aplica-se a medida acautelatória de evacuação quando for constatada 
extrapolação da capacidade de público prevista para o local.

§ 4º A aplicação da medida prevista no § 3º deste artigo implica na 
suspensão da atividade da edificação, estabelecimento, área de risco 
ou evento temporário por 24 (vinte e quatro) horas, desde que não haja 
outras irregularidades.
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§ 5º Aplica-se cautelarmente a interdição total ou parcial de edificação, 
estabelecimento, área de risco ou evento temporário quando:

I - for constatado qualquer dos itens previstos no § 1º deste artigo;

II - quando inexistirem medidas de prevenção e combate a incêndio e 
a desastres na edificação, estabelecimento, área de risco ou evento 
temporário;

§ 6º A interdição total ou parcial de edificação, estabelecimento, área de 
risco ou evento temporário como providência acautelatória, perfaz-se 
com a evacuação imediata e o impedimento de acesso de público na área 
interditada.

§ 7º A interdição da edificação ou área de risco resulta na suspensão 
imediata do funcionamento de qualquer atividade na área interditada até 
o saneamento dos motivos que resultaram na aplicação da medida ou 
provimento do recurso interposto pelo interessado.

§ 8º O proprietário ou responsável pelo uso da edificação, estabelecimento, 
área de risco ou evento temporário será comunicado por meio do 
documento correspondente, na forma estabelecida em normatização.

§ 9º Após cessados os motivos que levaram à interdição, o proprietário 
ou responsável pelo uso da edificação, estabelecimento, área de risco ou 
evento temporário deve iniciar novo procedimento de licenciamento.

O regramento de cada espécie de sanção administrativa, 
esmiuçadamente, verte dos arts. 16 e seguintes. A distorção, portanto, hoje 
instalada, será corrigida a partir do próximo ano, restando ponderar como agir 
neste interregno.

Aqui, indispensável delinear a competência constitucional dos 
Municípios para o ordenamento territorial, inscrita na Constituição da República, 
em seu artigo 30, inciso I, cabendo não apenas legislador sobre o uso e ocupação 
do solo, as edificações e as atividades urbanas, mas executivamente controlá-
las, tanto preventivamente (por meio do processo de licenciamento urbanístico) 
quanto concomitantemente (via fiscalização e repressão).

Na primeira vertente, notório que qualquer obra necessita de prévio 
alvará de construção, que aprove o projeto, e do “habite-se”, documento que, 
após verificação in loco da compatibilidade da edificação finalizada como 
previsto no projeto inicial, autoriza o ingresso e ocupação da mesma. Da 



294
V. 2: PARCELAMENTO DO SOLO E LICENCIAMENTOS URBANÍSTICOS

mesma maneira, estabelecimentos comerciais de qualquer natureza, estruturas 
montadas para eventos ou áreas privadas abertas ao trânsito e frequentação do 
público demandam o chamado “alvará de funcionamento”, sem o qual, mesmo 
se regular a edificação, a atividade ou serviço não se pode desenvolver.

O sentido desta exigência é, justamente, assegurar adequadas condições 
de salubridade e de segurança aos moradores, visitantes e à comunidade do 
entorno. O poder-dever de polícia lastreia-se nas leis de posturas municipais, do 
zoneamento urbano, do plano diretor e outras legislações afins.

Todavia, não se impõe à municipalidade apenas licenciar os 
estabelecimentos, deve ainda fiscalizá-los, buscando averiguar o cumprimento 
das condições estabelecidas no momento da concessão e os estritos limites das 
atividades realizadas, exercendo assim seu poder de polícia repressivo.

 No âmbito da fiscalização das licenças para funcionamento, os 
Municípios, como regra, adotam como parâmetro o estabelecido no Código de 
Posturas.  

 O Código de Posturas apresenta quais medidas de polícia administrativa 
e de fiscalização poderão ser adotadas pela municipalidade. E entre as exigências 
estipuladas para a concessão e/ou manutenção do alvará de licença, encontra-
se o atendimento às normas de segurança, enquadrando-se aí as normas de 
proteção e combate a incêndio, estejam ou não expressamente aludidas.

 Destarte, o descumprimento das normas do Código de Prevenção contra 
Incêndio e Pânico, conquanto estaduais, implica em automática violação das 
posturas locais. Assim sendo, a comunicação dessa irregularidade pelo Corpo 
de Bombeiros aos Municípios há de ensejar imediata atuação repressiva dos 
mesmos, interditando os estabelecimentos e/ou suspende/cassando alvarás de 
funcionamento, além de multas e outas sanções previstas na lei municipal.

 Este o procedimento a ser adotado, ao menos até a plena vigência 
da Lei Estadual 19.449/2018, a partir da qual o próprio Corpo de Bombeiros 
poderá/deverá conduzir tais medidas, segundo suas normativas específicas.

 Note-se que há responsabilidade solidária entre o proprietário do 
imóvel e eventual usuário/locatário empreendedor, quem efetivamente conduz 
a atividade:
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Art. 7°. O proprietário do imóvel e o seu possuidor direto ou indireto são 
responsáveis:

I – por manter as medidas de segurança em condições de emprego;

II – adotar as medidas de segurança adequadas à efetiva utilização do 
imóvel.

Parágrafo único. Em caso de uso diverso do aprovado, ainda que em 
caráter temporário, deverão ser adotadas as providências cabíveis para 
a adequação do imóvel.

 Traz também o Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico do  
Paraná previsão no mesmo sentido, em seu artigo 18º:

Artigo 18º – O proprietário do imóvel ou o responsável pelo uso obrigam-
se a manter as medidas de segurança contra incêndio em condições 
de utilização, providenciando sua adequada manutenção, sob pena de 
cassação do LVE e/ou CVE, independentemente das responsabilidades 
civis e penais cabíveis.

 Por fim, não se pode olvidar que, ante a inércia/omissão dos órgãos de 
fiscalização, também o Ministério Público está autorizado pela lei a mover Ação 
Civil Pública em face do proprietário do estabelecimento, visando compeli-lo 
à regularização, requerendo, até mesmo, a interdição ou outras providências 
acautelatórias. Neste sentido, colaciona-se o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS 
DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO. PPCI. INTERESSE DE AGIR DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO CONFIGURADO. IRREGULARIDADES NO IMÓVEL. 
FIXAÇÃO DE ASTREINTES PARA AS OBRIGAÇÕES DE FAZER E NÃO-FAZER 
RECONHECIDAS EM SENTENÇA. POSSIBILIDADE. Presente interesse de 
agir do Ministério Público para postular em juízo, em razão da inércia 
fiscalizatória do Poder Público. A discricionariedade administrativa não 
pode se sobrepor aos direitos e interesses difusos. Salvo as hipóteses 
legais previstas, não há falar em condicionamento da prestação da 
jurisdição ao esgotamento da esfera administrativa. Precedentes deste 
Tribunal. Tanto a legislação anterior quanto a superveniente à propositura 
da ação, enfatiza a obrigação dos proprietários, usuários ou responsáveis 
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pelas edificações em adotar todas as providências necessárias à obtenção 
do respectivo Alvará de Conformidade definitivo expedido pelo Corpo de 
Bombeiros. São eles os detentores do poder de agir no sentido de buscar 
a regularização de suas economias, mediante apresentação dos projetos 
para aprovação pelo Poder Público, bem como solicitação de vistoria pelo 
Corpo de Bombeiros para fins de aprovação dos sistemas de prevenção 
de incêndio. Inexistindo nos autos comprovação de que o imóvel em 
questão enquadra-se nas disposições constantes no inc. XVII do art. 6º da 
LC 14.376/2013 não há falar em aplicação do prazo do art. 55 da referida 
norma. (...) (Apelação Cível Nº 70065504904, Segunda Câmara Cível, 
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 
25/11/2015).

 Necessário frisar que poderá compor também o polo passivo de possível 
Ação Civil Pública o Município ou o Corpo de Bombeiros, caso comprovada sua 
omissão ou injustificada mora em exercer o devido poder de polícia.

3. Conclusões

 Em resumo, pode-se afirmar que, no momento, sob a égide da Lei 
Estadual 16.567/2010, não há suficiente regulamentação legal para ancorar o 
exercício de poder de polícia sancionatório por parte do Corpo de Bombeiros 
Militar no que tange às normas de prevenção e combate a incêndio e pânico. 
É dizer, ainda não estão habilitados os bombeiros militares a interditar 
estabelecimentos e/ou promover as sanções administrativas contra os mesmos, 
cabendo apenas fiscalizá-los e comunicar o resultado aos municípios, estes sim 
com dever e competência para aplicação de imediatas medidas repressivas.

 Noutro giro, o quadro normativo será substancialmente modificado 
com a entrada em vigor da Lei Estadual 19.449/2018, em 1o de janeiro de 2019, 
data a partir da qual competirá ao Corpo de Bombeiros Estadual a constatação e 
processamento de infrações administrativas, bem como imposição de sanções e 
providências acautelatórias, tais como a interdição parcial ou total (art. 20, II).

 Tanto no atual como no futuro quadro normativo, cabe às Promotorias 
de Justiça com atribuição na área de Habitação e Urbanismo o acompanhamento 
e controle da atividade fiscalizatório do Poder Público, nos termos do item III, 
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‘f’ da Resolução PGJ 2.480/2012, podendo, outrossim, adotar medidas judiciais 
e extrajudicais em caso de omissão e em face diretamente dos proprietários de 
imóveis irregulares e dos responsáveis pelas atividades/estabelecimentos.

 É a consulta.

Curitiba, 19 de setembro de 2018.

Alexandre Gaio
Promotor de Justiça
 
Thiago de Azevedo Pinheiro Hoshino
Assessor Jurídico

Laura Esmanhoto Bertol
Arquiteta Urbanista
 
Camilla Maistro Bianchi
Estagiária de Pós-graduação em Direito
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CONSULTA Nº 033/2018 – ÁREA HABITAÇÃO  
E URBANISMO

Ementa: Conselho Superior do Ministério Público. Arquivamento. 
Conversão em diligência – Segurança em Edificações – 
Fiscalização em edificações coletivas de uso habitacional – 
Indistinção entre imóveis públicos e privados para os fins de 
combate e prevenção de incêndios – Prosseguimento do feito 
– Atribuições em Habitação e Urbanismo – Defesa de Interesses 
Individuais Homogêneos e Difusos – Rol Exemplificativo da alínea 
‘f’ do item III da Resolução PGJ nº 2480/2012 – Jurisprudência 
afirmando o interesse de agir do Ministério Público –  Risco dos 
moradores, funcionários e vizinhança – Código de Normas do 
Corpo de Bombeiros do Paraná – Não homologação.

Em liça consulta do e. Conselho Superior do Ministério Público referente 
a homologação de arquivamento do ICP em epígrafe, oriundo da ...ª Promotoria 
de Justiça de ….. O procedimento foi instaurado em face de estabelecimento que 
apresenta irregularidades quanto às instalações de prevenção contra incêndio e 
que, portanto, está colocando em risco seus ocupantes e edificações vizinhas. Tal 
estabelecimento, todavia, é de uso habitacional coletivo e não comercial, razão 
pela qual postulou o órgão de execução o arquivamento do feito. In litteris:

Conforme a Resolução 01/2016 CAOP/MAHU – MPPR, cabe à 
Promotoria com atribuições na área de Habitação e Urbanismo atuar na 
implementação e fiscalização da segurança em edificações de logradouros 
públicos (p. ex. Ginásios, escolas, hospitais, etc.) e em lugares de grande 
acesso ao público. Nesse sentido, as questões referentes à segurança 
em condomínios residenciais particulares não ensejam a atuação do 
Ministério Público no que tange às atividades de segurança contra 
incêndios e pânico realizadas pelo Corpo de Bombeiros (fl. 298).
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Por brevidade reporto-me ao que relatado às fls. 88-89.

A remessa a este CAOP, às fls. 94-95, deu-se sob a seguinte argumentação: 
“verifica-se que a questão a ser analisada é complexa e dessa forma evidencia-
se a necessidade de prévia de manifestação do Centro de Apoio de Habitação e 
Urbanismo, haja vista que em casos semelhantes este e. Conselho Superior se 
manifestou, antes da vigência da Lei 13.425/2017, no sentido de dar continuidade 
às investigações tendo em vista que direitos individuais homogêneos estariam 
sendo violados, independentes de o lugar ser público ou particular.”

É o relato.

O entendimento deste Centro de Apoio está pautado primeiramente na 
interpretação da Resolução PGJ nº 2480/2012, a qual estabelece as atribuições 
ministeriais na área de Habitação e Urbanismo, na legislação pertinente ao tema 
de controle das edificações e prevenção e, por fim na jurisprudência pátria.

Através da Resolução nº 2480/2012-PGJ foi incumbido aos órgãos de 
execução especializados, no âmbito judicial e extrajudicial, promover a defesa 
dos interesses difusos, coletivos e, quando couber individuais, nas relações 
jurídicas relativas: III. Da implantação e fiscalização: f) da segurança em 
edificações (ginásios, escolas, etc.).

Pode-se afirmar que o rol da alínea “f” do item III, acima mencionada, 
além de não fazer distinção entre propriedades públicas e privadas, não é taxativo, 
mas meramente exemplificativo, portanto, abrangendo os edifícios residenciais 
multifamiliares. Esses, afinal, também são atingidos pela obrigatoriedade de 
obter junto ao Corpo de Bombeiros o Certificado de Vistoria de Estabelecimento, 
como se demonstrará na sequência, consequentemente, cabe à Promotoria de 
Justiça de Habitação e Urbanismo, exigir o cumprimento desse dever, através do 
acionamento do Poder Público Municipal, seja através de celebração de Termo 
de Ajustamento de Conduta, ou em última hipótese, propositura de Ação Civil 
Pública.

A título de ilustração, no Manual de Atuação Funcional do Ministério 
Público de São Paulo, aprovado através do Ato Normativo 675/2010-PGJ-CGMP, 
de 28 de dezembro de 2010, no Título VIII, Da Promotoria de Justiça de Habitação 
e Urbanismo, está consignado:
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Art. 473. Zelar pelo cumprimento da legislação sobre segurança e 
prevenção de incêndios nas áreas urbanas, em especial nas edificações 
públicas e privadas sujeitas a grande concentração de pessoas, por 
exemplo, prédios públicos, centros de compras, templos religiosos, locais 
utilizados para espetáculos, apresentações artísticas, culturais, estádios 
de futebol e demais atividades de lazer, etc.113  (sem grifos no original)

Para fins de combate e prevenção de incêndios, não faz sentido a 
diferenciação entre edificações públicas e privadas, posto que, em sendo de uso 
coletivo, existe o risco e a necessidade de adaptação/fiscalização. Haja vista a 
dimensão de determinados empreendimentos habitacionais contemporâneos, 
com centenas de unidades e famílias, a ocorrência de um incêndio em um 
edifício residencial multifamiliar poderá colocar em risco a vida dos moradores, 
funcionários e visitantes e poderá causar danos às edificações vizinhas, o 
que em nosso entendimento, caracteriza a proteção de direitos individuais 
indisponíveis qualificados e até direitos coletivos (vizinhança e incolumidade 
pública).

O artigo 127, da nossa Carta Magna, afirma que o Ministério Público é 
instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-
lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais 
e individuais indisponíveis.

A finalidade da prevenção contra incêndio encontra guarida tanto 
na Constituição Federal como na lei ordinária, em especial com o intuito de 
proteger a vida e a segurança física dos indivíduos.

Em nossa Carta Magna114, a segurança está elencada como um direito 
fundamental e também como um direito social.

113 Norma idêntica também prescreve o Manual de Atuação Funcional do Ministério Público do 
Estado do Maranhão.

114 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, 
o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência 
aos desamparados, na forma desta Constituição.(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 
90, de 2015)
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E no artigo 144, inciso V, dispõe que cabe ao Corpo de Bombeiros 
Militares, “além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de 
atividades de defesa civil.”

Na mesma esteira, a Constituição do Estado do Paraná prescreve:

Art 46. A segurança Pública, dever do Estado, direito e responsabilidade 
de todos é exercida, para a preservação da ordem pública e incolumidade 
das pessoas e do patrimônio, pelos seguintes órgãos: (Redação dada pela 
Emenda Constitucional 10 de 16/10/2001) (vide Lei 13386 de 21/12/2001) 
(vide ADIN 2616)

I - Polícia Civil; (Redação dada pela Emenda Constitucional 10 de 
16/10/2001)

II - Polícia Militar; (Redação dada pela Emenda Constitucional 10 de 
16/10/2001)

III -Polícia Científica. (Incluído pela Emenda Constitucional 10 de 
16/10/2001) (videADIN 2575)

Parágrafo único. O Corpo de Bombeiros é integrante da Polícia Militar. 
(Incluído pela Emenda Constitucional 10 de 16/10/2001)

Outrossim, a Lei Federal nº 13.425/2017115, conhecida usualmente com 
Lei Federal Kiss, em seu artigo 5º, dispõe:

Art. 5º  O poder público municipal e o Corpo de Bombeiros Militar 
realizarão fiscalizações e vistorias periódicas nos estabelecimentos 
comerciais e de serviços e nos edifícios residenciais multifamiliares, 
tendo em vista o controle da observância das determinações decorrentes 
dos processos de licenciamento ou autorização sob sua responsabilidade.

§ 1º  (VETADO).

§ 2º  Nos locais onde não houver possibilidade de realização de vistoria 
in loco pelo Corpo de Bombeiros Militar, a vistoria será realizada apenas 

115 Estabelece diretrizes gerais sobre medidas de prevenção e combate a incêndio e a desastres 
em estabelecimentos, edificações e áreas de reunião de público; altera as Leis nºs 8.078, de 11 
de setembro de 1990, e 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil; e dá outras providências.
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pelo poder público municipal, garantida a participação da equipe técnica 
da prefeitura municipal com treinamento em prevenção e combate a 
incêndio e a emergências, mediante o convênio referido no § 2o do art. 
3o desta Lei.

§ 3º  Constatadas irregularidades nas vistorias previstas neste artigo, serão 
aplicadas as sanções administrativas cabíveis previstas nas legislações 
estadual e municipal, incluindo advertência, multa, interdição, embargo e 
outras medidas pertinentes.

§ 4º  Constatadas condições de alto risco pelo poder público municipal ou 
pelo Corpo de Bombeiros Militar, o estabelecimento ou a edificação serão 
imediatamente interditados pelo ente público que fizer a constatação, 
assegurando-se, mediante provocação do interessado, a ampla defesa e o 
contraditório em processo administrativo posterior.

No Estado do Paraná, a Lei Estadual nº 16.567/10, que institui normas 
gerais para a execução de atividades concernentes à prevenção e combate a 
incêndio, estabelece em seu art. 2º, inciso II, considerações relevantes para a 
compreensão do que engloba a atividade de prevenção e combate a incêndios:

II – atividades de prevenção e combate a incêndios:

a) edição de normas para a instituição de medidas de segurança;

b) as operações de combate a incêndio;

c) a supervisão sobre a atividade de bombeiros civis;

d) a definição técnica de hidrantes e outros equipamentos, a serem 
observadas pelo prestador do serviço público de abastecimento de água;

e) o exercício do poder de polícia administrativo, visando assegurar o 
adequado cumprimento das normas de prevenção e combate ao incêndio, 
inclusive por meio de:

1. análise e aprovação de planos de segurança, de projetos de edificação 
e de áreas de risco;

2. autorização para que determinado imóvel ou espaço possa ser utilizado;

3. ações de vistoria e de requisição e análise de documentos;
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4. declaração de que determinada área é de risco, inclusive com interdição 
de seu acesso a pessoas não expressamente autorizadas;

5. realização de perícias técnicas e estudos visando avaliar as causas de 
incêndio, bem como o desempenho das medidas de segurança;

Parágrafo único. As perícias técnicas de que trata o presente artigo não se 
confundem com a competência da Polícia Científica.

O Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico do Comando do Corpo 
de Bombeiros do Estado do Paraná determina em seu artigo 4º que incumbe ao 
Corpo de Bombeiros regulamentar, analisar e vistoriar as medidas de segurança 
contra incêndio e pânico nas edificações e áreas de risco, e no artigo 5º, elenca 
as edificações, as quais se aplicam as suas exigências. Vejamos:

Artigo 5º – As exigências de segurança previstas neste Código se aplicam 
às edificações e áreas de risco no Estado do Paraná, devendo ser 
observadas, em especial, por ocasião da:

I - construção de uma edificação ou área de risco;

II - reforma de uma edificação;

III - mudança de ocupação ou uso;

IV - ampliação de área construída;

V - aumento na altura da edificação;

VI - regularização das edificações ou áreas de risco.

§ 1º – Estão excluídas das exigências deste Código:

I - edificações de uso residencial exclusivamente unifamiliares;

II - residências exclusivamente unifamiliares localizadas no pavimento 
superior de ocupação mista com até dois pavimentos, e que possuam 
acessos independentes.

Tanto assim que, em seus quadros anexos, especifica o Código regras para 
edificações de uso habitacional (em suas variedades):
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Portanto, os edifícios residenciais multifamiliares estão sujeitos, como 
os demais, às normas de segurança e ao Laudo de Vistoria em Estabelecimento, 
juntamente com o Plano de Segurança contra Incêndio e Pânico. Aliás, vale 
lembrar, a recente tragédia paulistana demonstra a importância deste tipo de 
cautela.

Por sua vez a Norma de Procedimento Técnico nº 001/2014 – parte 
4, do Corpo de Bombeiros do Paraná, prevê a possibilidade de celebração de 
Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta às exigências legais quanto 
à implementação de segurança contra incêndios, e sua celebração deverá ser 
comunicada ao Ministério Público, bem como o seu descumprimento.

Em muitas legislações municipais, entre elas o Código de Obras de ….116, 
exige como um dos documentos para análise e aprovação de projetos, a consulta 
prévia de prevenção de incêndios emitida pelo Corpo de Bombeiros, bem como 
para emissão do Certificado de Vistoria e Conclusão de Obra.

Na lição de Hely Lopes Meirelles117, conforme já mencionada às fl. 170 
dos autos, mas que salientar, encontramos:

“(…) as limitações urbanísticas, por sua natureza de ordem pública, 
destinam-se, pois, a regular o uso do solo, as construções e o 

116 LEI Nº 11.381, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2011.

117 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 2014
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desenvolvimento urbano, objetivando o melhoramento das condições de 
vida coletiva, sob o aspecto físico-social. Para isto, o Urbanismo prescreve 
e impõe normas de salubridade, conforto, segurança, funcionalidade e 
estética para a cidade e suas adjacências, ordenando desde o traçado 
urbano, as obras públicas, até as edificações particulares que vão compor 
o agregado humano (…)

Por fim, a jurisprudência reconhece o interesse de agir do Ministério 
Público, com atribuição da Ordem Urbanística, em ingressar com Ação Civil Pública, 
com objetivo de exigir a elaboração de Plano de Prevenção contra incêndios, bem 
como em sua manutenção, em edifícios residenciais multifamiliares, uma vez que 
tal situação caracteriza risco potencial à coletividade de moradores e do entorno.

Ementa: AGRAVO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA. PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO - 
PPCI. INTERESSE DE AGIR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INDEFERIMENTO 
DA INICIAL. DESCABIMENTO. A ação proposta pelo Ministério Público 
encontra fundamento na Lei Complementar do Município de Porto Alegre 
nº 420/98, que trata da ordem urbanística e prevê para determinadas 
construções a aprovação de Plano de Prevenção e Proteção Contra 
Incêndio. No caso, está claro o interesse processual do Ministério 
Público, não só porque há descumprimento da legislação por parte do 
réu, mas também porque a manutenção de tal situação caracteriza risco 
potencial à coletividade. POR MAIORIA, AGRAVO PROVIDO. (Agravo Nº 
70068953454, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Denise Oliveira Cezar, Redator: Francisco José Moesch, Julgado 
em 22/09/2016)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO 
CIVIL PÚBLICA. PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO. 
LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERESSE PROCESSUAL 
EVIDENCIADO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCABIMENTO. - 
Hipótese na qual resta evidenciada a legitimidade do Ministério Público 
para propor ação civil pública em defesa da ordem urbanística, de modo 
a garantir a segurança da coletividade. - Precedentes desta Corte. - 
Sentença desconstituída. DERAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. (Apelação 
Cível Nº 70056244874, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Matilde Chabar Maia, Julgado em 18/12/2014)
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EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE. 
MINISTÉRIO PÚBLICO. DEFESA DE DIREITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS. 
ADEQUAÇÃO DE ESTABELECIMENTO ÀS NORMAS DE INCÊNDIO. MULTA 
DIÁRIA. QUANTIFICAÇÃO. 1. O Ministério Público possui legitimidade 
para ajuizar ação com o objetivo de resguardar interesses coletivos 
e difusos supostamente violados, implementando um sistema de 
Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico, atendendo aos preceitos legais 
e recomendações do Corpo de Bombeiros. 2. Constatadas irregularidades 
no sistema de prevenção e combate a incêndios em estabelecimento, 
colocando em risco a vida e/ou patrimônio privado ou público, a 
integridade física, a saúde, o bem estar social, deve ser determinada a 
regularização da situação. 3. O valor da multa diária deve ser proporcional 
à natureza da obrigação exigida e à importância do bem jurídico que, com 
ela, pretende-se proteger.  (TJMG -  Apelação Cível  1.0518.10.001086-
8/001, Relator(a): Des.(a) Wagner Wilson , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento 
em 20/03/2014, publicação da súmula em 31/03/2014)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO 
CIVIL PÚBLICA. PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 
- PPCI. ALVARÁ DE CONFORMIDADE. LEGITIMIDADE E INTERESSE DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AFASTADO. 1. A 
legitimidade e o interesse do Ministério Público em propor ação civil 
pública em defesa da ordem urbanística estão conferidos pelo art. 
129, inciso III, da CF e art. 1º da Lei n. 7.347/85. 2. Possível a demanda 
aforada pelo Ministério Público para compelir o proprietário do prédio 
a providenciar Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndios - 
PPCI, emitido pelo Corpo de Bombeiros, e de imediata suspensão da 
atividade sem a obtenção de alvará de conformidade. 3. Petição inicial 
indeferida em primeira instância. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 
70058349937, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 
Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em 26/11/2014)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROTEÇÃO À ORDEM 
URBANÍSTICA. LEGITIMIDADE E INTERESSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 
INDEFERIMENTO DA INICIAL. DESCABIMENTO. A Lei n. 7.347/85 confere 
ao Ministério Público legitimidade para propor ação civil pública em 
defesa da ordem  urbanística. Não há dúvida que a Lei Municipal n. 
420/98 determina que o proprietário de determinadas construções deva 
providenciar Laudo de Proteção Contra Incêndio. Cabível, portanto, a 
demanda proposta pelo Ministério Público para compelir o proprietário 
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do prédio a exibir tal laudo. Descabimento do indeferimento da inicial. 
Apelação provida. (Apelação Cível Nº 70056678121, Vigésima Primeira 
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, 
Julgado em 30/10/2013)

 

Tal entendimento foi acolhido pelo Superior Tribunal de Justiça na 
decisão proferida no AgRg no AREsp nº 562.857/RS118.

Em face do acima exposto, resta incontroverso o interesse e atribuição 
do Ministério Público, através da Promotoria de Justiça de Habitação e 
Urbanismo, em fiscalizar o devido cumprimento pelas edificações residenciais 
multifamiliares, no caso em apreço, do edifício ….., do Projeto de Prevenção 
contra Incêndio e Pânico, por ser tratar de uma medida que visa a proteção da 
incolumidade119 das pessoas, do patrimônio e do meio ambiente.

De tal cenário se conclui pela necessidade de manutenção do feito 
em epígrafe, para melhor prospecção do órgão ministerial de origem, quanto 
ao devido cumprimento do contido na Notificação nº 109/2012, o que pode 
ocorrer através do acionamento do Poder de Polícia do Município de …...

É a consulta.

118 PROCESSO CIVIL. OMISSÃO INEXISTENTE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS INDIVIDUAIS 
HOMOGÊNEOS. AUSÊNCIA E INSUFICIÊNCIA DE PROCEDIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA 
PREVENÇÃO A INCÊNDIOS POR PARTE DE CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. RELEVANTE INTERESSE 
SOCIAL. PROTEÇÃO À VIDA. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE E INTERESSE DE AGIR. AGRAVO 
REGIMENTAL PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
(…) 2. Discute-se o interesse do Ministério Público Estadual em demandar Ação Civil Pública para 
investigar potencial infração à ordem urbanística em razão da ausência de Plano de Prevenção e 
Proteção contra Incêndios por parte de condomínio residencial.
3. O Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade ad causam do Ministério Público, seja 
para a tutela de direitos e interesses difusos e coletivos, seja para a proteção dos chamados direitos 
individuais homogêneos, sempre que caracterizado relevante interesse social.
4. In casu, tanto a dimensão do dano e suas características, como a relevância do bem jurídico a ser 
protegido justificam o interesse no feito por parte do Ministério Público. (STJ – AgRg no AREsp n. 
562.857/RS, Segunda Turma, rel. Min. Humberto Martins, j. em 06/11/0214)

119 A incolumidade pública significa evitar o perigo ou risco coletivo, tem relação com a garantia 
de bem-estar e segurança de pessoas indeterminadas ou de bens diante de situações que possam 
causar ameaça de danos.
O Código Penal trouxe a previsão dos crimes contra a incolumidade pública no intuito de evitar 
e punir atos que causem perigo comum ou coloquem em risco a segurança pública, a segurança 
dos meios de comunicação, transporte e outros serviços públicos e a saúde pública. Os referidos 
crimes estão descritos nos artigos 260 a 285. São exemplos, os crimes de: incêndio, explosão, 
desabamento, difusão de doença ou praga, entre outros
https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/direito-facil/edicao-semanal/incolumidade-publica
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Curitiba, 23 de abril de 2018.

ALBERTO VELLOZO MACHADO
Procurador de Justiça
Coordenador do CAOP-MAHU 
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ROTEIRO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES 
INTEGRADAS DE FISCALIZAÇÃO URBANA NAS 
COMARCAS DO ESTADO DO PARANÁ 
 
 
 
 
1. Introdução

Partindo da atribuição do Ministério Público na área da prestação dos 
serviços remunerados, em sede de tutela das relações de consumo, à luz do que 
dispõe o Código de Defesa do Consumidor, em especial os artigos 3°, §§ 1º e 
2º, e tendo em vista a demanda por segurança em edificações de uso coletivo, 
das mais diversas naturezas, sejam elas públicas ou privadas, o Centro de Apoio 
Operacional de Defesa do Consumidor e da Ordem Econômica e o Centro de 
Apoio Operacional de Proteção ao Meio Ambiente e de Habitação e Urbanismo 
delineiam orientações básicas para a implementação de ações integradas de 
fiscalização urbana nos municípios paranaenses, aos moldes da AIFU – Ação 
Integrada de Fiscalização Urbana, exercida no Município de Curitiba, instituída 
por meio de termo de convênio assinado entre aquele e o Estado do Paraná.

Em vista do Ofício nº 1123/2017 – 2ª PJ, remetido pela 2ª Promotoria 
de Justiça de Palmas-PR, solicitando orientações quanto à participação das 
promotorias de justiça nas Ações Integradas de Fiscalização Urbana, os 
CAOPCON-OE e CAOP-MAHU elaboraram o presente roteiro contendo os 
pontos a serem observados a fim de se firmar termo de acordo entre os entes 
interessados na implementação de referidas ações – notadamente, o Estado e o 
Município, através dos seus respectivos órgãos.

2. Objetivo

Objetiva-se, com o presente roteiro, orientar o trabalho dos 
representantes do Ministério Público na implementação de ações conjuntas 
de fiscalização urbana, com vistas à  proteção dos frequentadores dos 
estabelecimentos fornecedores, entornos de áreas industriais, bem como de 
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edificações de uso coletivo e frequentação pública, visando a dar respaldo a 
uma efetiva atuação das Promotorias de Justiça de Defesa do Consumidor, do 
Meio Ambiente e de Habitação e Urbanismo.

Outrossim, é certo que, nessa seara, intervêm muitas outras áreas de 
interesse, já que, para a segurança e bem-estar dos consumidores, dos habitantes, 
dos vizinhos, assim como dos munícipes em geral, inclusive no que concerne aos 
limites sonoros de estabelecimentos comerciais e industriais e eventuais lesões 
ao patrimônio cultural, uma soma de fatores deverá ser observada, tais como 
na área da segurança, do cumprimento das atividades de polícia administrativa, 
ressaltando a importância do Poder Público Municipal por intermédio da 
Vigilância Sanitária, Secretarias de Meio Ambiente e de Urbanismo, do Corpo de 
Bombeiros Militar e das polícias civil e militar, dentre outros.

3. Sobre a AIFU

Tendo-se em vista que a atividade exercida em locais públicos de 
consumo de produtos e serviços, bem como de habitação (sobretudo coletiva120) 
e de estabelecimentos comerciais e industriais, podem oferecer riscos à saúde 
físico-psíquica e patrimonial de elevado número de consumidores, funcionários, 
residentes e vizinhos, ou danos ao patrimônio cultural, em especial por não 
estarem adequados às normas regulamentares nem adotarem medidas de 
cautela – a exemplo do que ocorreu com a chamada Boate Kiss, na cidade de Santa 
Maria, no Estado do Rio Grande do Sul –, o Ministério Público, por intermédio 
do Centro de Apoio das Promotorias de Justiça de Defesa do Consumidor, em 
conjunto com o Centro de Apoio Operacional de Proteção ao Meio Ambiente 
e de Habitação e Urbanismo e respectivas Promotorias da capital, instituiu o 
chamado GAFU – Grupo de Acompanhamento à Fiscalização Urbana, com a 
finalidade de acompanhar as atividades fiscalizatórias dos órgãos pertinentes, 
dentre os quais a AIFU – Ação Integrada de Fiscalização Urbana, coordenada 
pela Polícia Militar do Estado do Paraná, para a Capital e região metropolitana.

120 Conferir, nesse sentido, o art. 5o da Lei Federal 13.425/2017: “Art. 5o  O poder público municipal 
e o Corpo de Bombeiros Militar realizarão fiscalizações e vistorias periódicas nos estabelecimentos 
comerciais e de serviços e nos edifícios residenciais multifamiliares, tendo em vista o controle da 
observância das determinações decorrentes dos processos de licenciamento ou autorização sob 
sua responsabilidade.”
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Destaca-se que a AIFU atua desenvolvendo ações conjuntas e 
integradas de fiscalização, saneamento, interdição e apreensão em ambientes 
que revelem quadro incompatível com as aspirações sociais, onde sejam 
notados registros de violação de normas, de desrespeito aos códigos e posturas 
municipais, bem como onde ocorrem práticas comportamentais que causem 
distúrbios contra a ordem social, a tranquilidade e o sossego público. Tal 
fiscalização se exerce tanto sobre estabelecimentos públicos quanto privados, 
inclusive temporários (como estruturas para eventos) vez que as normas de 
segurança devem ser rigorosamente observadas pela Administração e pelos 
particulares, sem distinção.

4. Fundamentos

De espectro variado são as demandas junto às Promotorias de Justiça 
de Defesa do Consumidor, de Meio Ambiente e de Habitação e Urbanismo, em 
especial por ausências/vencimento de Alvarás de Funcionamento; pelo exercício 
de atividades que extrapolam as condições dos Alvarás; por Notificações do 
Corpo de Bombeiros por descumprimento de Planos de Segurança contra 
Incêndio e Pânico ou Reprovação em Vistoria; por inobservância das boas 
práticas de saúde pública e mesmo sanitárias; ainda, pelo descumprimento das 
normas ambientais e de adequações urbanísticas, dentre outros.

Ademais, importa repisar que os serviços inseridos no contexto da 
“atividade econômica”, prestados com profissionalismo, de forma habitual 
e visando lucro, configurando o ato de fornecimento e, por outro lado, uma 
contraprestação do consumidor – sob produto ou serviço, no conceito legal –, 
estão sob a égide das normas tutelares das relações de consumo, ao passo que 
as atividades e edificações urbanas em geral submetem-se ao ordenamento 
territorial e às limitações administrativas de segurança e incolumidade 
públicas, a saber:

a) o contido no artigo 127 da Constituição Federal, que dispõe ser “o 
Ministério Público instituição permanente, essencial à função jurisdicional do 
Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e 
dos interesses sociais e individuais indisponíveis”;
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 b) o contido no artigo 215 e seguintes da Constituição Federal que 
dispõem sobre a proteção do patrimônio cultural e que “os danos e ameaças ao 
patrimônio cultural serão punidos, na forma da lei”;

 c) o contido no artigo 225, § 1º, da Constituição Federal que determina 
diversas incumbências ao Poder Público para assegurar a defesa do direito 
fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado;

 d) o artigo 4º, II, alíneas ‘a’ e ‘c’, do Código de Defesa do Consumidor, 
que dispõe sobre a Política Nacional das Relações de Consumo, tendo como 
princípio a ação governamental no sentido de proteger o consumidor pela 
presença do Estado no mercado de consumo e pela garantia de produtos e 
serviços com qualidade e segurança;

  e) o artigo 6º, VI, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a 
efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, 
coletivos e difusos;

  f) o artigo 8° do Código de Defesa do Consumidor, ao dispor que 
os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão 
riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados 
normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se 
os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e 
adequadas a seu respeito;

  g) o artigo 14, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe 
que o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor 
dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, 
entre as quais, I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 
razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido.

  h) o artigo 18, § 6º, II, do Código de Defesa do Consumidor estabelece 
que estabelece serem impróprios ao uso e consumo os produtos deteriorados, 
alterados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos, fraudados, nocivos 
à vida ou à saúde, perigosos, ou, ainda, aqueles em desacordo com as normas 
regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação;

 i) o artigo 39, XIV, do Código de Defesa do Consumidor que estabelece 
ser prática abusiva permitir o ingresso em estabelecimentos comerciais ou de 
serviços de um número maior de consumidores que o fixado pela autoridade 
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administrativa como máximo, sendo tipificado como crime de executar serviço 
de alto grau de periculosidade, contrariando determinação de autoridade 
competente previsto no artigo 65 da Lei 8.078/90 (alteração dada pela Lei 
13.425/2017);

 j) a Lei nº 13.425, de 30 de março de 2017, a qual estabelece diretrizes 
gerais e ações complementares sobre prevenção e combate a incêndio e a 
desastres em estabelecimentos, edificações e áreas de reunião de público, 
também um diploma legal de proteção do consumidor121, vez que estipula 
normas sobre aspectos relacionados à segurança e à incolumidade de indivíduos 
que participam de uma relação de consumo;

 k) o artigo 1o, par. único da Lei 10.257, de 10 de julho de 2001 (Estatuto 
da Cidade), o qual regula o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, 
da segurança e do bem-estar dos cidadãos;

 l) o artigo 1o, I, II e VI da Lei 7.347, de 24 de julho de 1985, o incorpora os 
direitos do consumidor, o meio ambiente e a ordem urbanística como interesses 
tuteláveis por meio da ação civil pública;

 m) a Lei Estadual 19.449, de 06 de abril de 2018, a qual regula o 
exercício do poder de polícia administrativa pelo Corpo de Bombeiros Militar e 
institui normas gerais para a execução de medidas de prevenção e combate a 
incêndio e a desastres;

 n) o Código Estadual de Segurança Contra Incêndio e Pânico, que 
dispõe sobre as medidas de segurança contra incêndio nas edificações e áreas 
de risco no Paraná;

 o) a Lei Federal 9.605/98, que dispõe sobre as sanções penais e 
administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente;

121 A Lei nº 13.425/2017, popularmente denominada de “Lei Kiss”, ao regulamentar a segurança 
do consumidor, procura concretizar um direito básico dos consumidores (art. 6º, I, CDC), a ser 
observado em toda e qualquer relação de consumo. Bem por isso, referida lei opera um diálogo 
direto com a Constituição Federal, reafirmando o direito do consumidor como um direito 
fundamental da mais alta hierarquia, cogente e imperativo, dado seu caráter de ordem pública e 
de interesse social (exaltados no artigo 1º, do CDC). Cf.: SCHERAIBER, C. E.; VASCONCELLOS, N. R. 
M. Um conceito de consumidor equiparado. A contextualização do locatário. Revista Jurídica do 
Ministério Público do Estado do Paraná, Curitiba,  ano 3, n. 5, 2016, p. 47-48.
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 p) o Decreto Federal 6.514/2008, que dispõe sobre as infrações e 
sanções administrativas ao meio ambiente;

 q) a Resolução CONAMA 01/90, que dispõe sobre a emissão de ruídos 
prejudiciais à saúde e ao sossego público;

 r) a NBR 10.152, que trata da Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas 
visando o conforto da comunidade;

 s) a Lei Federal 6.437, de 20 de agosto de 1977, que configura infrações 
à legislação sanitária federal, estabelece as sanções respectivas, e dá outras 
providências;

 t) o Código Sanitário do Estado do Paraná (Lei Estadual n. 13.331, de 
23 de novembro de 2001), que dispõe sobre a organização, regulamentação, 
fiscalização e controle das ações dos serviços de saúde no Estado do Paraná

 u) a Portaria nº 3083, de 25 de setembro de 2013, que disciplina o 
direito de informação sobre a segurança dos estabelecimentos de lazer, cultura 
e entretenimento assinada pelo Ministro da Justiça que determina122:

• Nos materiais de oferta ou publicidade e nos anúncios publicitários 
de serviços de lazer, cultura e entretenimento, o fornecedor deverá informar ao 
consumidor, de forma clara e inequívoca, a existência de alvará de funcionamento 
e de alvará de prevenção e proteção contra incêndios do estabelecimento, ou de 
autorização equivalente, bem como suas respectivas datas de validade.

• Os bilhetes e ingressos para eventos de lazer, cultura e entretenimento 
deverão conter informações ostensivas e adequadas sobre a existência de alvará 
de funcionamento e de a e de alvará de prevenção e proteção contra incêndios 
do estabelecimento, ou de autorização equivalente, bem como suas respectivas 
datas de validade.

• O fornecedor de serviços de lazer, cultura e entretenimento deverá 
afixar cartaz ou instrumento equivalente na entrada do estabelecimento 

122 Ministério da Justiça. Secretaria Nacional do Consumidor. Manual de Direito do Consumidor. 
4ª edição – Revista e Atualizada. Brasília/DF – Brasil. 2014. Pág. 110/111. Disponível em http://
www.defesadoconsumidor.gov.br/images/manuais/manual-do-direito-do-consumidor.pdf acesso 
em 15/02/2018.
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com informações sobre sua capacidade máxima, sobre a existência de alvará 
de funcionamento, de alvará de prevenção e proteção contra incêndios do 
estabelecimento ou autorização equivalente, bem como suas respectivas 
datas de validade, sem prejuízo da observância de demais regras dispostas em 
legislação específica.

 Ressalte-se que a prática de qualquer atividade comercial, industrial 
ou de serviços exige a imprescindível autorização do poder público, em geral 
de incumbência municipal, após devido processo administrativo (licenciamento 
urbanístico e ambiental, este último mormente estadual). Cada Município 
dispõe de legislação urbanística própria nesse sentido123, especialmente calcada 
nos chamados Códigos de Obras e Códigos de Posturas, em convergência com 
o Plano Diretor Municipal e seu Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo. Tais 
diplomas disciplinam os processos administrativos, competências e rotinas 
de fiscalização, assim como sanções por descumprimento das formalidades 
documentais ou por não atendimento das condições necessárias para a 
atividade almejada/praticada, podendo-se indeferir o Alvará de Localização e 
Funcionamento, suspendê-lo ou cancelá-lo conforme o caso, sem prejuízo da 
prévia decisão de embargo/interdição e da multa a ser aplicada.

5. Convênio

O instrumento a ser firmado entre o Estado do Paraná e o Município, 
por meio de seus respectivos órgãos, tendo como objeto a ampla cooperação 
entre os partícipes para implementação de ações integradas de fiscalização e 
prevendo as responsabilidades e atribuições de cada órgão participante, é o 
convênio. Segundo o Manual de Convênios elaborado pela Secretaria Nacional 
do Consumidor – SENACON, os convênios administrativos são instrumentos 
de cooperação celebrados entre órgãos públicos ou entidades, públicas ou 
privadas, que possuem interesses comuns, implicando a descentralização 
da execução de políticas públicas entre os entes federados ou entre o Poder 
Público e os particulares que realizam ações de caráter social124. Por meio desse 

123 Nos termos do art. 3o da Lei Estadual 15.229/2006.

124 ANDRADE, Marina. Manual de elaboração de projetos e execução de convênios. Brasília: 
Ministério da Justiça, Secretaria Nacional do Consumidor, 2015, p. 17.
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instrumento, os entes federativos e entidades privadas sem fins lucrativos 
unem esforços para a concretização de iniciativas voltadas para a satisfação de 
necessidades públicas.

Sua formalização pressupõe a elaboração de um projeto, isto é, a 
sequência de atividades programadas, com compromisso de fornecer um 
resultado que produza mudança125.

Com efeito, o instrumento firmado entre o Estado do Paraná (através 
da Secretaria da Segurança Pública e Administração Penitenciária – SESP) e o 
Município de Curitiba para concretização da AIFU foi o Convênio nº 0100/2016 
(cuja cópia vem anexa a este roteiro). Desde a vigência do termo (13 de setembro 
de 2016), são realizadas reuniões periódicas com o Grupo de Acompanhamento 
das Fiscalizações Urbanas, da qual fazem parte o Centro de Apoio Operacional 
das Promotorias de Justiça de Defesa do Consumidor e da Ordem Econômica, 
o Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Proteção ao Meio Ambiente, 
Habitação e Urbanismo, as respectivas Promotorias de Justiça com atribuição 
nessas áreas na capital, além dos órgãos vinculados à Secretaria de Segurança 
Pública do Estado do Paraná e ao Município de Curitiba.

O Convênio nº 0100/2016, conforme sua cláusula primeira, tem como 
objetivo a ampla cooperação dos órgãos partícipes, com vistas a propiciar à 
sociedade curitibana condições de uma melhor qualidade de vida, por meio 
de ações diuturnas e integradas de fiscalização, saneamento e apreensão a 
estabelecimentos comerciais a serem desenvolvidas no município – o que se 
consagrou pela denominação AIFU – Ação Integrada de Fiscalização Urbana.

A partir da cláusula segunda, são elencadas as obrigações e 
responsabilidades dos partícipes e de seus respectivos órgãos. Como já referido, 
o Estado do Paraná atua por intermédio da SESP, especificamente por meio 
da Polícia Militar do Paraná (PMPR), do Corpo de Bombeiros (PMPR/CB) e do 
Departamento de Polícia Civil (DPC).

Por seu turno, o Município de Curitiba, cujas obrigações encontram-
se na cláusula terceira, atua por meio dos órgãos a ele vinculados, a saber: 
Gabinete de Gestão Integrada Municipal em Segurança Pública (GGI); Secretaria 
Municipal do Urbanismo (SMU); Secretaria Municipal da Saúde (SMS); Secretaria 

125  Idem.
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Municipal da Defesa Social (SMDS); Secretaria Municipal do Meio Ambiente 
(SMMA); Secretaria Municipal das Finanças (SMF); Procuradoria-Geral do 
Município (PGM); Secretaria Municipal de Trânsito (SETRAN); e Fundação de 
Ação Social (FAS).

Assim, faz-se mister que a assinatura de convênio objetivando 
implementar ações de fiscalização urbana nos municípios paranaenses preveja 
pormenorizadamente as responsabilidades dos órgãos estaduais e municipais 
que participarão dos trabalhos, bem como sejam abrangidas as áreas de 
importância, a saber, segurança, meio ambiente, urbanismo, defesa social, 
saúde, jurídica, finanças, trânsito, infância e ação social.

Outrossim, é recomendável que o convênio contenha cláusula prevendo 
a possibilidade de participação de convidados nas atividades, isto é, de 
representantes de entidades, órgãos públicos ou organizações do terceiro setor, 
que possuam atuação considerada relevante a determinado tema pertinente 
às ações, ou então de pessoa de notório saber que, por seus conhecimentos e 
experiência profissional, possam contribuir para o desenvolvimento do objetivo 
da cooperação.

6. Plano de trabalho

Peça fundamental para legitimar a celebração de convênios e 
instrumentos congêneres e permitir seu regular cumprimento é o plano de 
trabalho. Sua elaboração é determinada pelo artigo 116, da Lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993, norma geral para a celebração desses instrumentos.

De acordo com o dispositivo supra, o convênio somente poderá ser 
firmado após a aprovação do respectivo plano de trabalho, o qual irá definir 
o objeto, disciplinar sua execução e delimitar as formas de atingir o objetivo 
visado com o ajuste.

No Estado do Paraná a Lei 15.608/2017 em seu artigo 136, V estabelece 
que os processos destinados à celebração de convênio deverão ser instruídos 
com documentos, e dentre eles, plano de trabalho detalhado, com a clara 
identificação das ações a serem implementadas e da quantificação de todos os 
elementos.
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7. Da atuação dos órgãos participantes das Ações Integradas de 
Fiscalização Urbana

A atividade comercial de prestação de serviços de lazer, cultura e 
entretenimento, no contexto das atividades econômicas, está inserida na cadeia 
de fornecimento de consumo, incluindo aí os meios necessários que são de uso 
e frequência de elevado número de pessoas que se aglomeram, beneficiárias 
de todo o contexto de fruição, mediante pagamento ou contraprestação, o 
que justifica a tutela das relações de consumo como imperativa. Conquanto os 
estabelecimentos comerciais sejam os mais recorrentes no âmbito das AIFUs, 
também são exigíveis normas e condições de segurança de outros tipos de 
edificação, como condomínios residenciais multifamiliares, equipamentos 
públicos e estruturas para eventos, assim como estabelecimentos industriais.

Observada, especialmente, cada legislação municipal referente ao tema 
aqui tratado e verificada a ausência de licença para o exercício da atividade 
comercial ou para a operação do empreendimento, ou, constatando-se que 
mesmo existindo licença, o estabelecimento está em desacordo com normas 
regulamentares, ou com alvará de funcionamento vencido, deverá o Município, 
por seus órgãos, em regular processo administrativo, revogar as licenças nos 
casos de desatendimento às normas legais, bem como embargar, demolir, 
interditar a atividade ou a construção, sem prejuízo da aplicação das sanções 
pecuniárias. A partir da vigência da Lei Estadual 19.449/2018, também o Corpo 
de Bombeiros Militar terá atribuição para, em seu âmbito de ação, exercer poder 
de polícia administrativo e sanções dele decorrentes.

Destaque-se que qualquer dos órgãos que detenham competência legal 
para a aplicação de sanções administrativas devem ser concitados a fazê-lo, 
quer com a aplicação de multas, embargos, suspensão da atividade, interrupção 
definitiva e até demolição, parcial ou total, se for o caso, mediante processo 
administrativo regular.

 Nas ações integradas de fiscalização urbana da capital, a Polícia Militar é 
o órgão coordenador das operações e responsável por realizar o plano de ações. 
Geralmente os locais são escolhidos com base nas denúncias recebidas por 
intermédio do telefone 190 e a maior demanda são provenientes de reclamações 
de perturbação de sossego. Após a escolha dos estabelecimentos a serem 
fiscalizados e a organização do cronograma, a Polícia Militar entra em contato 
com os demais órgãos informando o dia e o horário a ser iniciada a operação 
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que habitualmente ocorre uma vez por semana. Nada impede, todavia, que 
a coordenação e as formas de organização sejam pactuadas de modo distinto 
em cada município aderente. Em todos os casos, é essencial que que os laudos 
de vistoria sejam o mais circunstanciados possível, contendo detalhamento de 
informações e discriminando os ilícitos constatados.

 Chegando nos locais cada órgão na seara de sua competência efetua a 
fiscalização conforme se vê nas atribuições previstas no Termo de Convênio nº 
001/2016:

• Polícia Militar: Coordena as Ações Integradas de Fiscalização Urbana; 
Centraliza as demandas da comunidade e dos órgãos envolvidos, elabora os 
roteiros de fiscalização, os quais conterão os locais a serem vistoriados durante 
a operação integrada; Realiza a abordagem dos frequentadores no local a ser 
vistoriado, bem como dos indivíduos que se encontrarem em altitudes ou 
comportamento suspeitos, seja na parte interna ou externa do estabelecimento; 
Identifica o proprietário e/ou o responsável pelo estabelecimento vistoriado, 
informando os procedimentos a serem adotados durante a fiscalização; Adota 
os procedimentos necessários para a evacuação do estabelecimento, quando 
determinada  a paralisação imediata das atividades pelos órgãos competentes; 
Procede ao encaminhamento das pessoas que se encontrarem em flagrante 
delito, ou que tenham contra si Mandado de Prisão em vigor, à Autoridade de 
Polícia Judiciária;

• Corpo de Bombeiros: Realiza vistorias técnicas de prevenção e 
incêndios e Pânico afetas a sua atribuição legal; Confere se os ramos de 
atividades praticadas no local estão em conformidade com o certificado 
de vistoria expedido pelo Corpo de Bombeiros; Notifica o proprietário e ou 
responsável pelo estabelecimento das desconformidades com as normas de 
prevenção de incêndio e pânico; Informa, por meio eletrônico, as notificações 
emitidas e providências adotadas na execução das atividades do presente 
termo, aos setores de prevenção de incêndios dos Grupamentos de Bombeiros 
responsáveis pela área;
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• Polícia Civil: Disponibiliza recursos materiais, físicos e a equipe de 
Policiais Civis chefiadas por Delegados de Polícia, a ser designado em caráter 
especial pelo Delegado Geral, para, em conjunto com os demais órgãos 
envolvidos, atuarem no âmbito de sua missão constitucional exclusiva de Polícia 
judiciária e a preservação da ordem pública;

 • Município de Curitiba, por intermédio do Gabinete de Gestão 
Integrada: Serve como órgão permanente de articulação, diálogo e interação 
entre os órgãos municipais, atuando, como interlocutor direto junto aos órgãos 
estaduais de segurança, na execução das Ações Integradas;

• Secretaria Municipal de Urbanismo: Verifica se os estabelecimentos 
comerciais vistoriados possuem o devido alvará municipal de localização e 
funcionamento para o desenvolvimento de suas atividades comerciais; Confere 
se as atividades comerciais praticadas no local estão em conformidade com o 
alvará de funcionamento liberado pela Prefeitura; Fiscaliza a documentação 
dos estabelecimentos comerciais, observando sua regularidade e checando 
possíveis inconsistências; Verifica se a utilização do imóvel está de acordo 
com os parâmetros definidos em lei; Fiscaliza as atividades irregularidades de 
comercialização em áreas públicas, realizando apreensão das mercadorias; 
Promove o controle das áreas do município impedindo o uso indevido 
por ocupações irregulares; Fiscaliza exposições publicitárias instaladas ou 
exercidas irregularmente; Instrui processos judiciais mediante reincidências 
ou descumprimento das ordens legais, em função da recorrente aplicação de 
possíveis notificações, autuações, embargos e outras penalidades cabíveis;

• Vigilância Sanitária Municipal: Assegura o direito à saúde da 
população através da garantia da informação, da participação e do controle 
dos riscos relacionados com as atividades básicas de conservação da vida 
do homem, como habitação, trabalho, circulação, alimentação e recreação; 
Garante que o processo educativo, como mediador das relações sociais da 
vida da população esteja presente em todas as ações que visem à qualidade 
do ambiente, contribuindo para a garantia das condições de saúde, conforto, 
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higiene, segurança e bem estar públicos; Assegura condições adequadas 
de qualidade na produção, distribuição, armazenamento, comercialização 
e consumo de bens e serviços de interesse à saúde, assim como a garantia 
de integridade do trabalhador e sua higidez física, mental e social; Assegurar 
condições adequadas para a prestação dos serviços de saúde; Promove ações 
visando o controle de doenças, agravos ou fatores de risco de interesse da 
saúde pública;

• Defesa Social: Disponibiliza recursos materiais, físicos e equipe de 
guardas municipais chefiadas por Inspetor ou Supervisor, a ser designado em 
caráter especial pelo Diretor do Departamento da Guarda Municipal, para, em 
conjunto com os demais órgãos envolvidos, atuarem no âmbito de sua missão 
na proteção municipal coletiva; Colabora, de forma integrada com os órgãos 
de segurança pública, em ações conjuntas que contribuam com a paz social; 
Integra-se com os demais órgãos de poder de polícia administrativa, visando a 
contribuir para a fiscalização das posturas e ordenamento urbano municipal; 
Mantém o registro de todas as ações, procedimentos, encaminhamentos e 
demais informações no Sigesguarda;

 • Secretaria Municipal do Meio Ambiente: Disponibiliza pessoal 
técnico para participar das Ações Integradas de Fiscalização Urbana (AIFU); 
Fiscaliza atividades potencialmente poluidoras e geradoras de perturbação 
do sossego, assim como eventuais lesões ao patrimônio cultural, autuando 
quando couber, conforme disposições da legislação ambiental municipal 
em vigor; Disponibiliza equipamentos de proteção individual e aparelhos 
necessários ao desempenho das atividades de fiscalização;

• Secretaria Municipal de Finanças: Presta informações sobre alvarás 
e demais documentações legais de estabelecimentos e contribuintes para fins 
de  planejamento estratégico;



324
V. 2: PARCELAMENTO DO SOLO E LICENCIAMENTOS URBANÍSTICOS

• Procuradoria-Geral do Município: Presta assessoramento jurídico e 
dá encaminhamento judicial nas questões relativas das situações recorrentes 
de descumprimento da ordem legal determinada nas operações de fiscalização 
integrada;

• Secretaria Municipal de Trânsito: Disponibiliza pessoal técnico para 
participar da Coordenação das ações integradas de fiscalização urbana, bem 
como os agentes para fiscalização em campo nas operações programadas AIFU, 
dentro de suas respectivas competências quanto à Fiscalização de Trânsito 
conforme art. 24 do CTB;

• Fundação Ação Social: Fornece dados e informações sistematizadas 
pela FAS acerca de situações de violências atendidas em seus equipamentos, 
respeitados os princípios éticos estabelecidos pela politica de assistência social.

8. Dos resultados e encaminhamento

Após a realização das operações da AIFU são encaminhadas as autuações 
realizadas para as Promotorias de Defesa do Consumidor e de Habitação e 
Urbanismo e Meio Ambiente para que possam ser tomadas as providências em 
âmbito coletivo, dentro de suas atribuições.

De posse dos dados (autuações, estabelecimentos, conduta irregular) 
são marcadas reuniões bimestrais Coordenadas pelos Centros de Apoio com a 
participação das respectivas Promotorias de Justiça e tendo como convidados 
os órgãos que participaram das operações objetivando relatar as dificuldades 
encontradas e traçar objetivos conjuntos para a continuidade o aprimoramento 
institucional da AIFU.

9. Da legitimidade do Ministério Público

 O lazer é um dos direitos básicos do consumidor, dentre os elencados 
no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, e as relações decorrentes de 
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sua atividade constitui a chamada relação de consumo de prestação de serviço, 
consoante a previsão dos arts. 2º e 3º, §2º, da Lei Federal nº 8.078/90 (Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor).

E sendo atividade de fornecimento de serviços e produtos, mediante 
remuneração, via de regra, para ter seu acesso permitido ao local, as condições 
de segurança devem estar presentes, vez que tal relação de consumo é de 
manifesto interesse público e social, não havendo como afastar a proteção dada 
pelo Código de Defesa do Consumidor.

E a Política Nacional das Relações de Consumo, segundo o artigo 4º 
do CDC dispõe que “tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 
consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de 
seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como 
a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes 
princípios (...)”. E a defesa do consumidor se faz necessária estando presentes 
as lesões aos direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos (v. artigo 81, 
parágrafo único, incisos I, II e III do CDC).

a) No que tange aos estabelecimentos que desenvolvam atividades 
afeitas à relação de consumo, estando comprovado que o estabelecimento está 
descumprindo as normas expedidas pelos órgãos competentes, como o Corpo 
de Bombeiros e Vigilância Sanitária, dentre outros, a Promotoria de Justiça de 
Defesa do Consumidor ao receber as autuações encaminhadas pela AIFU, pode:

a.1) Conforme a Resolução 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério 
Público e a Resolução 1928/2008 do Ministério Público do Estado do Paraná 
o agente ministerial expedir Recomendação Administrativa para defender os 
interesses da coletividade que estejam sendo lesados por fornecedores (art. 
3º do CDC), a fim de que sejam adotadas as medidas administrativas urgentes 
para saneamento da irregularidade, inclusive com o consequente fechamento 
do local enquanto se providencia sua regularização. Ou, na impossibilidade de 
regularização, a demolição total ou parcial da obra ou imóvel, quando for o caso, 
em que o estabelecimento físico não comporte nenhuma regularização, mesmo 
que para aproveitamento diverso.
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a.2) Em não havendo a atuação do Município quanto à regularização do 
estabelecimento, cabível será medida judicial para o fim de obrigá-lo à adoção 
das medidas que lhe competem dentro de seu poder de polícia, no sentido de 
cassar o alvará de licença, interditar, embargar a atividade, ou ainda, promover 
seu fechamento e, se for o caso, sua demolição. De tudo, estando presentes 
elementos indicativos de ocorrência de ilícito penal na prática, poder-se-á 
adotar as medidas criminais cabíveis visando a tutela das relações de consumo, 
no enfoque dos crimes próprios ou impróprios contra as relações de consumo.

a.3) Outrossim, o representante do Ministério Público pode realizar 
reuniões periódicas com os órgãos envolvidos competentes que detenham 
atribuição no âmbito estadual para colher termos de cooperação ou 
compromissos de ajustar a atuação, com vistas a estabelecer um roteiro regular de 
atividades fiscalizatórias e de requisitos essenciais de cumprimento das normas 
de cada órgão envolvido; e de todos com os segmentos privados e públicos de 
oferta desses serviços para a uniformização de conduta e estabelecimento de 
compromisso de atuação e de regularização, quando for o caso.

a.4) Com efeito, nos casos reputados ofensivos às situações normatizadas 
podem ser tratados pelas Promotorias de Defesa do Consumidor de acordo com 
uma das técnicas processuais de tutela coletiva das relações de consumo de 
que tratam o Ato Conjunto nº 02, da PGJ e da CGMP; a Resolução 23/2007, do 
CNMP; Resolução nº 1928/2008, da PGJ; ou pela via judicial cível, de acordo com 
os princípios do processo civil coletivo integrado pela Lei da Ação Civil Pública, 
Código do Consumidor e Código de Processo Civil; bem assim da jurisdição 
penal, com base na ocorrência dos ilícitos penais previstos nas legislações de 
tutela das relações de consumo próprias ou impróprias.

b) No que tange aos produtos, consumidos na prestação de serviço de 
lazer, cultura e entretenimento, deve-se observar a ausência de vícios que os 
tornem impróprios ao consumo, conforme o artigo 18, §6º, I, II, III do Código 
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de Defesa do Consumidor126. Neste sentido já se manifestou este Centro de 
Apoio quanto a competência do PROCON no procedimento de recolhimento, 
armazenamento e destruição dos produtos impróprios para consumo127. 
Como caracterização de impropriedade, observa-se que para os produtos com 
embalagem avariada/amassada, também manifestação deste CAOPCON-OE128.

Na esfera de proteção ao meio ambiente e da ordem urbanística, a 
legitimidade do Ministério Público se encontra estampada no artigo 129, II, da 
Constituição Federal, nas Leis Federais 6.938/81, 7.347/85, 10.257/2001.

Ressalta-se que, nas hipóteses em que as atividades e locais fiscalizados 
não envolvam diretamente relações de consumo, tais como equipamentos 
públicos, habitações multifamiliares, atividades industriais, entre outros, as 
mesmas medidas para fins de segurança em edificações serão adotadas pelas 
Promotoras de Justiça com atribuição na área de Habitação e Urbanismo, de 
acordo com o item III, ‘f’ da Resolução PGJ 2.480/2012, sem olvidar, todavia, 
que, na esfera penal, o crime de poluição sonora (artigo 54 da Lei Federal 
9.605/1998) ou os crimes contra o patrimônio cultural (artigos 62 e 65 da Lei 
Federal 9.605/98) que integram a seara da Proteção do Meio Ambiente.

10. Considerações finais

Considerando tudo o que foi exposto, os serviços prestados no âmbito 
das atividades de lazer, cultura e entretenimento estão inseridos no contexto das 
atividades econômicas em que há manifesto interesse social da sua boa e segura 

126 Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem 
solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados 
ao consumo a que de destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da 
disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem 
publicitária , respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a 
substituição das partes viciadas: §6º.São impróprios ao uso e consumo: I – os produtos cujos prazos 
de validade estejam vencidos; II – os produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, 
falsificados, corrompidos, fraudados, nocivos à vida ou à saúde, perigosos ou, ainda, aqueles em 
desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação; III – os 
produtos que, por qualquer motivo, se revelem inadequados ao fim a que se destinam.

127 Disponível em http://www.consumidor.mppr.mp.br/arquivos/File/consultas_e_pareceres/
arapongasprocon.pdf.

128 Disponível em http://www.consumidor.mppr.mp.br/arquivos/File/consultas_e_pareceres/
latasamassadas.pdf.
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prestação, justificando atenção e dedicação do Ministério Público. Igualmente, 
demais edificações e estabelecimentos, temporários ou permanentes, que 
albergam pública reunião ou habitação coletiva estão sujeitos às normas de 
prevenção e segurança. Por este motivo, foi elaborado o presente roteiro, 
contendo os principais aspectos a serem observados pelos representantes 
do Ministério Público do Consumidor, do Meio Ambiente e do Urbanismo na 
implementação das ações integradas de fiscalização urbana pelos municípios 
do Estado do Paraná, para orientar o acompanhamento das atividades dos 
órgãos pertinentes, bem como a atuação judicial e extrajudicial do Ministério 
Público, visando à efetiva proteção do meio ambiente, da ordem urbanística, 
dos consumidores e habitantes em geral.

Curitiba, 28 de maio de 2018.
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