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CONSULTA N. 58/2014 (Complementação) 
 

 
Procedimento Administrativo nº MPPR-0046.14.008772-0 (CAOP-HU) 
 
 
 

 Em resposta aos questionamentos encetados pela Promotoria de Justiça de 

Alto Piquiri sobre a questão do emplacamento e identificação de vias e 

logradouros públicos, tem este Centro de Apoio Operacional as seguintes 

ponderações a apresentar. 

Primeiramente, ressalte-se que, compulsando a legislação urbanística 

municipal, foi possível extrair os seguintes dispositivos pertinentes à matéria:  

 

Lei Orgânica 
 
Art. 90 – O plano diretor, matéria de lei complementar, é o 
instrumento básico da política de desenvolvimento e 
expansão urbana. 
§ 1° - O plano diretor definirá as exigências fundamentais 
para que a propriedade urbana cumpra sua função social.  
§ 2° - O plano diretor será elaborado com a cooperação do 
povo, através de suas associações representativas. 
 
Art. 91 – Deverão constar do plano diretor: 
I – a instrumentalização do disposto nos artigos anteriores 
desta seção; 
II – as principais atividades econômicas da cidade e seu 
papel na região; 
III – as exigências fundamentais de ordenação urbana; 
IV – a urbanização, regularização e titulação das áreas 
deterioradas, preferencialmente sem remoção dos 
moradores; 
V – o planejamento e controle de uso, do parcelamento e da 
ocupação do solo urbano; 
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VI – a indicação e caracterização de potencialidades e 
problemas, com previsões de sua evolução e agravamento. 
  
 (...) 
  
Art. 174 – Os bens do patrimônio municipal devem ser 
cadastrados a tecnicamente identificados. 
Parágrafo único – O cadastramento e a identificação técnica 
dos imóveis do Município devem ser anualmente atualizados, 
garantindo-se o acesso às informações nele contidas. 
 
(...) 
  
Art. 140 – No que diz respeito ao sistema viário do 
Município, o Poder Publico Municipal deverá gestionar, 
estabelecendo-se o prazo máximo de cinco anos, para que: 
I – todas as obras rodoviárias, pavimentadas ou não, 
implantadas ou readequadas pela Federação, Estado ou o 
próprio Município, tenham, nas suas laterais, obras 
tecnicamente adequadas de controle ao escoamento as 
águas das chuvas, a fim de preservar da erosão as 
propriedades marginais; 
  
II – Todas as propriedades marginais às estradas municipais, 
estaduais e federais, pavimentadas ou não,implantem 
praticas tecnicamente adequadas de controle à erosão, para 
evitar a entrada de águas pluviais destas propriedades no 
leito ou laterais das estradas. 
  
 
Lei de Zoneamento e Sistema Viário (Lei n. 1.030/2007) 
 
Art. 52. O Sistema Viário do Município de Alto Piquiri está 
subdivido em: urbano e rural, assim definidos: 
I – é considerado Sistema Viário Urbano o conjunto das vias 
contidas dentro do quadro urbano limitadas pelo perímetro 
urbano da sede do Município, incluindo as vias inseridas 
dentro do perímetro dos distritos; e 
II – é considerado Sistema Viário Rural o conjunto das 
demais vias do Município, salvo as rodovias. 
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Art. 53. O Sistema Viário Urbano do Município de Alto Piquiri 
é o conjunto de vias públicas, hierarquizadas, que constituem 
o suporte físico da circulação. 
Parágrafo único. A hierarquia de acessibilidade proposta 
para o Sistema Viário Urbano, objetiva: 
I – induzir uma estrutura urbana linear; 
II – otimizar o potencial das diversas zonas e setores da 
cidade; e 
III – proporcionar equilíbrio nos fluxos na rede viária urbana. 
  
Art. 62. As ruas da malha básica (arteriais e coletoras) 
devem funcionar como elementos de orientação dos 
percursos, para que cumpram este papel devem ser 
destacadas das demais e, para tanto, podem ser usados os 
seguintes recursos: 
I – padrões de sinalização; 
II – tipo de pavimentação; 
III – iluminação. 
 

 
Código de Posturas (Lei n. 1.015/2007) 
 
Art. 3° A prestação de serviços públicos, as execuções de 
atividades econômicas no território municipal submetem-se 
ao controle pelo Município nos termos desta Lei. 
§ 1º A prestação dos serviços públicos e a execução de 
atividades econômicas observarão os princípios e normas de 
poder e de polícia aplicáveis pelo Município, quando forem 
realizados em todo o território municipal. 
§ 2º A prestação dos serviços públicos e a execução das 
atividades econômicas localizadas em imóveis públicos 
municipais ou sob gestão do Município observarão: 
I – Os princípios e normas de poder e de polícia incidentes 
em razão da 
localização, do tipo de atividade desenvolvida ou do tipo de 
material utilizado, mesmo que não haja necessidade de 
licenciamento; 
II – os princípios e normas de gestão do patrimônio 
municipal; e 
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III – os direitos de vizinhança. 
  
CAPITULO XVII 
Da Nomenclatura das Vias Públicas e Numeração dos 
Prédios 
Seção I 
Da Nomenclatura das Vias e Logradouros Públicos 
 
Art. 151. A denominação das vias e logradouros públicos 
será realizada mediante aprovação do Legislativo Municipal. 
Parágrafo único. Para a denominação das vias e 
logradouros públicos deverá ser obedecido o seguinte 
critério: 
I – não poderão ser demasiada extensa, de modo que 
prejudique a precisão e clareza das indicações; 
II – não poderá conter nomes de pessoas vivas; 
III – não será permitida a alteração de nome de pessoas 
notáveis e que tenham prestado serviços relevantes à 
comunidade; e 
IV – a partir da vigência desta Lei, somente poderá ser 
denominada, caso sejam escolhidos nomes de pessoas, para 
logradouros públicos, prédios públicos e vias públicas, 
nomes de pessoas notáveis. 
 
Art. 152. Os artigos acima se aplicam apenas às vias 
existentes sem nome e às novas vias com registro posterior 
à publicação desta Lei. 
 
Art. 153. A numeração das edificações existentes, 
construídas e reconstruídas, far-se-á atendendo-se as 
seguintes normas: 
(...) 
III – é obrigatória a colocação de placa de numeração do tipo 
oficial ou artístico com o numero designado, não podendo ser 
colocada em ponto que fique a mais de 2,50m (dois metros e 
cinqüenta centímetros) acima do nível da calçada de 
alinhamento e a distancia maior que 10,00m (dez metros) em 
relação ao alinhamento; 
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Esses elementos permitem inferir que a nomeação, o cadastramento e a 

identificação das vias e logradouros públicos integram a competência municipal de 

ordenamento territorial (art. 30, VIII, CF/88), bem como refletem a necessidade de 

adequada gestão patrimonial, uma vez que as vias e logradouros configuram bens 

públicos de uso comum do povo (arts. 99 e 100 do CC/2002).  

Nesse sentido, os serviços supracitados podem ser compreendidos como 

essenciais, que devem ser prestados pelo Município e que correspondem a direito 

subjetivo público dos administrados, nos limites de prestação. Ressalta-se que 

alegados condicionamentos orçamentários não podem legitimar omissão absoluta 

ou recusa arbitrária da Administração, devendo a mesmo formular planos, 

programas e/ou adotar ações concretas para, progressivamente, sanar a 

problemática. Aplica-se, in casu, a noção de progressividade na efetivação dos 

direitos fundamentais pela via do planejamento, conforme a jurisprudência: 

  

Apelação Cível. Ação Civil Pública proposta pelo Ministério 
Público com o pedido, dentre outros, de que Estado e 
Município sejam condenados à confecção de plano de 
contenção de encosta, em área classificada como de médio 
risco de desabamento.  
1- Os direitos sociais, a par de sua eficácia negativa, 
consistente em determinar a interpretação das leis 
integrantes do ordenamento jurídico, contêm ainda, quando 
suficientemente densos, uma eficácia positiva, vinculante 
para a Administração.  
2- Resulta do dirigismo da Constituição o dever de 
prioridade para a satisfação dos direitos sociais, a que 
deve corresponder uma dotação orçamentária 
adequada.  
3- Como muitos dos direitos desta natureza importam 
em vultosas despesas e transformação material da 
realidade, sua efetivação deve ser feita de forma 
progressiva, qual previsto no artigo 2º do Pacto 
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Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e 
Culturais.  
4- Entende-se por progressividade, na forma do 
Comentário nº 3, do Alto Comissionado da ONU para os 
Direitos Humanos, a adoção de medidas concretas na 
direção do objetivo, com o que é incompatível um 
comportamento inerte ou excessivamente lento.  
5- Como fiscal do cumprimento da Constituição e das Leis, 
compete ao juiz, sem que isto importe em qualquer violação 
ao Princípio da Separação dos Poderes, determinar à 
autoridade competente a elaboração de plano capaz de 
progressivamente mitigar o problema e ao menos alcançar 
os níveis essenciais de prestação do serviço; julgar a 
suficiência do plano, comparando a verba dedicada no 
orçamento com despesas outras desprovidas do caráter de 
essencialidade, e acompanhar a execução do plano.  
6- Sentença que julga extinto o processo, sem análise do 
mérito, antes mesmo da citação, sem analisar 
concretamente a suficiência do plano apresentado.  
7- Recurso provido para anular a sentença. 
  
(TJ-RJ - APL: 04860350720118190001 RJ 0486035-
07.2011.8.19.0001, Relator: DES. EDUARDO GUSMAO 
ALVES DE BRITO NETO, Data de Julgamento: 06/08/2013, 
DÉCIMA SEXTA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 
13/01/2014 13:40) 

  

Tal interpretação vale, sobretudo, para o sistema viário urbano (isto é, todas 

as vias públicas oficializadas dentro do perímetro urbano, isto é, tanto o núcleo da 

sede municipal quanto os núcleos urbanos dos distritos), o qual, conforme 

demonstram os anexos da Lei de Zoneamento e Sistema Viário referentes à sede 

urbana e aos demais distritos, é legalmente caracterizado e, inclusive, já foi 

espacializado, visto que a denominação das ruas encontra-se explicitada.  

Quanto ao sistema viário rural, a obrigação do Município se estenderia, a 

princípio, tão somente às estradas rurais de sua jurisdição, jamais às rodovias 

estaduais ou federais, ainda que a Lei Orgânica preveja que o mesmo 
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faça gestão junto aos demais entes federados para a melhoria das condições de 

segurança e trafegabilidade, podendo mesmo entabular convênios para otimizar a 

sua conservação e manutenção, junto aos entes com circunscrição sobre a via. 

De outro giro, se o Município impõe aos particulares a obrigação de 

numerar as edificações segundo padrão pré-estabelecido, tanto menos pode ele 

mesmo furtar-se à adequada sinalização vias públicas, pois tal atitude tornaria o 

restante do ordenamento inócuo. Especialmente o art. 57 da Lei de Parcelamento 

do Solo, caso lido a contrario sensu, certamente implica em responsabilidade do 

Poder Público Municipal pela identificação e emplacamento das vias e logradouros 

públicos decorrentes de regular fracionamento: 

 

Art. 57 - Nenhum benefício urbano, executado por iniciativa 
do Poder Público Municipal, será estendido a terrenos 
arruados ou loteados sem a prévia aprovação da Prefeitura, 
mormente no que concerne a revestimento, pavimentação ou 
melhoria nas vias públicas, canalizações de rios, córregos ou 
valas de drenagens, limpeza urbana,  coleta de lixo, rede de 
iluminação, serviço de transporte coletivo, emplacamento de 
logradouros ou numeração predial. 

 

A noção de "emplacamento", ainda, deve ser configurada à luz do instituto 

jurídico das "placas", que encontra regulamentação unicamente no Código de 

Trânsito Brasileiro (Lei Federal n. 9.503/1997), cujo anexo de glossário dispõe: 

 

PLACAS - elementos colocados na posição vertical, fixados 
ao lado ou suspensos sobre a pista, transmitindo 
mensagens de caráter permanente e, eventualmente, 
variáveis, mediante símbolo ou legendas pré-reconhecidas e 
legalmente instituídas como sinais de trânsito. 

 

  Por sua vez, as características físicas das placas de identificação de vias 
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(material, dimensões, informações básicas, etc.) dependerão de padrão a ser 

estabelecido em regramento técnico do órgão com atribuição na área ou por 

norma específica, sem olvidar, todavia, das cautelas com a reserva de iniciativa 

legislativa, mormente em matéria de impacto orçamentário: 

 

Ação Direta de Inconstitucionalidade. Leis Municipais de 
Ubatuba, de iniciativa parlamentar, a primeira dispondo 
sobre a inclusão dos nomes dos bairros nas placas 
indicativas das denominações de logradouros, e a segunda, 
autorizando o Poder Executivo Municipal a proceder a 
devida  
sinalização e manutenção das vias onde se localizam 
estabelecimentos de ensino. Afronta ao princípio da 
separação dos poderes. Invasão de competência exclusiva 
do Executivo. Violação aos artigos 5o, 25, 47 II e XIV e 144 
da Constituição Estadual. Ação procedente para declarar a 
inconstitucionalidade das leis n° 3.387/11 e 3.389/11 do 
Município de Ubatuba. 
 
(TJSP. Órgão Especial. Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n° 0220449-15.2011.8.26.0000. Rel.: Des. Ruy Coppola. 
Julgamento: 15/02/2012)  
 
 

Conquanto não se trate aqui de sinalização de trânsito, mas de sinalização 

de arruamento, razoável emprestar da definição as características básicas das 

placas de identificação viária, as quais deverão ser respeitadas. É pertinente 

ressalvar que existe, no âmbito do direito do trânsito, debate sobre a natureza 

jurídica das placas: consideradas antes meios de publicização dos atos jurídicos 

que as regulam (in casu, da legislação que as batiza) do que corporificação do 

comando normativo in re ipsa. Nesse sentido, postula Honorato: 

 

Em relação à natureza jurídica do instituto, alguns estudiosos 
podem imaginar que os sinais constituem um comando 
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jurídico, ou seja, uma ordem emanada da Autoridade de 
Trânsito competente, caracterizando uma espécie de ato 
administrativo. Esta, porém, não é a natureza jurídica da 
sinalização. As placas e marcas viárias (diversamente dos 
gestos dos agentes) constituem a publicação de um ato 
administrativo previamente emitido pela autoridade 
competente, com a finalidade de transmitir aos usuários 
da via o conteúdo do comando. Assim, a sinalização é a 
exteriorização de um ato administrativo expedido pela 
Autoridade de Trânsito com circunscrição sobre a via; ato 
este, escrito e fundamentado, materializado em ordens de 
serviço, determinações ou portarias. Dessa forma, a placa de 
regulamentação (ou Sinal R-19) que impõe restrição de 
velocidade em um determinado local é o meio de divulgação 
do comando declarado pela Autoridade de Trânsito, e que se 
encontra regularmente publicado e arquivado junto ao órgão 
competente, para fins de consultas, ou como futuro meio de 
prova (caso seja questionada a validade da restrição 
imposta, em sede de recurso administrativo ou processo 
judicial).1 

 

Portanto, com arrimo na legislação urbanística municipal, nos princípios que 

regem a Administração Pública quanto à sua gestão patrimonial, na missão 

constitucional de ordenamento territorial e nos direitos subjetivos de informação e 

mesmo de endereço dos particulares (defendendo-se que esta dimensão participa 

do direito à moradia digna enquanto domicílio, isto é, centro de atividades do 

sujeito em sua vida civil), ao Poder Executivo Municipal cabe, seguramente, 

providenciar o cadastro, identificação e emplacamento das vias e logradouros 

públicos de sua jurisdição, sob pena de sofrer as sanções respectivas, inclusive de 

improbidade administrativa, nos termos do art. 11 da Lei n. 8.429/1992: 

  Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que 
atenta contra os princípios da administração pública qualquer 

                                                
1 HONORATO, Cássio M. O Trânsito em Condições Seguras. Campinas (SP): Millennium, 2009, p. 123. 
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ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, 
imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e 
notadamente: 

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; 
 V - frustrar a licitude de concurso público; 
VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-
lo; 
 VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de 
terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de 
medida política ou econômica capaz de afetar o preço de 
mercadoria, bem ou serviço. 

 
É a consulta. 
 
Curitiba, 16 de outubro de 2014. 

 

ALBERTO VELLOZO MACHADO 

Procurador de Justiça 

 

ODONÉ SERRANO JÚNIOR 
Promotor de Justiça 

 
THIAGO DE AZEVEDO PINHEIRO HOSHINO 

Assessor Jurídico 


