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CONSULTA N. 105/2013 

 

 

Inquérito Civil n. MPPR-0057.13.000205-8 (Originário) 

Procedimento Administrativo n. 0046.13.011448-4 (CAOP-HU) 

 

 

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. 
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I. Relatório do caso 

 

A Promotoria de Justiça da Comarca de Guaíra 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 

Guaíra, 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 agrimensor da Prefeitura Municipal de 

Guaíra, 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 Pepita 

Loteadora e Incorporadora de Imóveis 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 
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com o Plano Diretor do Município de Guaíra (Lei Complementar 

Municipal n. 01/2008, 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 n. 01/2008 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 Guaíra 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. ......).  
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Ademais, identificou-se que o Sr. ...... teria participado da 

elaboração do projeto de loteamento “......”, por contrato com 

Loteadora Araucária Ltda., resultando em lotes de 330 m² 

(trezentos e trinta metros quadrados), o que violaria o Plano 

Diretor do Município de Guaíra, 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. 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.  
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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 Guaíra? Caso afirmativo, quais as irregularidades 

que podem ser apontadas? 

 

A incompatibilidade entre as diretrizes jus-urbanísticas 

contidas na Lei Complementar n. 01/2008 (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 n. 01/2008) 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. 
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 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.  

 

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 
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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.1 

 

                                                           
1 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  

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2133/tde-11032013-075341/en.php
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 dinâmica2, 

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 arbitrário3. 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 

                                                           
2 “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.  
3 CORREIA, Fernando Alves. O Plano Urbanístico e o Princípio da Igualdade. Coimbra: Livraria 
Almedina, 2001. p. 457. 
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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.4 

 

Destarte, considerando que o Plano Diretor do Município de 

Guaíra 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). 

                                                           
4 CORREIA, Fernando Alves. Op Cit. p. 452. 
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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”5. 

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 

                                                           
5 SILVA, José Afonso da. Direito urbanístico brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 334. 
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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 .6 

 

 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 

                                                           
6 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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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 
enriquecimentos 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 infra-estrutura, que valorizará 
as propriedades beneficiadas e onerará o orçamento 
público.7 

 

 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 n. 01/2008 se extrai tal diagnóstico: 

 

Art. 63. A Zona de Ocupação de Baixa Densidade 
apresenta as 
seguintes características: 

                                                           
7 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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I - áreas desprovidas de infra–estrutura e equipamentos 
públicos; 
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 déficit 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 
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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 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. 
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(...) 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. 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 
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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 

Guaíra (Lei Complementar n. 01/2008) 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, 
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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: 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 (TJ-
GO. Apelação Cível nº 110067-3/188 (200701329348), 
Rel. Desembargador Carlos Escher. Julgamento: 
02/08/2007,). 
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 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. 
Parágrafo único. As diretrizes expedidas vigorarão pelo 
prazo máximo de quatro anos. (Redação dada pela Lei nº 
9.785, de 1999) 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9785.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9785.htm#art3


 

 

 

Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Habitação e Urbanismo 

Rua Marechal Deodoro, 1028, 6º andar, CEP 80.060-010, Curitiba-PR– Tel.: (41) 3250-4870 – 

urbanismo@mp.pr.gov.br 

 

 20 

 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 Mukai8, 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: 

 

                                                           
8 “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.) 

 



 

 

 

Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Habitação e Urbanismo 

Rua Marechal Deodoro, 1028, 6º andar, CEP 80.060-010, Curitiba-PR– Tel.: (41) 3250-4870 – 

urbanismo@mp.pr.gov.br 

 

 21 

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 novo regramento jurídico. Verifica-se assim 
que o fator caducidade é um aspecto importante, com 
conseqüências jurídicas.9 

 

 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 

                                                           
9 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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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 Guaíra - o qual prescreve metragem básica de 420m² 

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 

http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=212780&CLASSE=RE&cod_classe=437&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M
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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 220m² (lotes de esquina) ou 200m² (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 
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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 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; 
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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 n. 437/1971, que institui o 

Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Guaíra, 

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 “idéia 

de que a Administração tem que tratar a todos os administrados 

sem discriminações, benéficas ou detrimentosas”10. 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”11. A seu turno, o 

conteúdo do princípio da moralidade pode ser repartido em dois 

pólos, “o objetivo, representado pelas noções de boa-fé e 

confiança, e o subjetivo, equivalente ao dever de probidade”12.   

Que a postura em comento de engenheiro civil servidor 

público que elabora, aprova e fiscaliza seus próprios projetos se 

                                                           
10 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. São Paulo: Malheiros, 
2005, p. 102. 
11 BAHENA, Kele Cristiani Diogo. O princípio da moralidade administrativa e o seu controle 
pela lei de improbidade. Curitiba: Juruá, 2008, p. 84. 
12 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. 
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constitua em flagrante aberratio13 assentou o Tribunal de Justiça 

do Estado do Paraná em caso parelho ao presente: 

 

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 

                                                           
13 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). 

http://jus.com.br/artigos/20703/servidor-publico-e-possivel-o-exercicio-concomitante-de-atividade-de-engenheiro-arquiteto-ou-agronomo
http://jus.com.br/artigos/20703/servidor-publico-e-possivel-o-exercicio-concomitante-de-atividade-de-engenheiro-arquiteto-ou-agronomo
http://jus.com.br/artigos/20703/servidor-publico-e-possivel-o-exercicio-concomitante-de-atividade-de-engenheiro-arquiteto-ou-agronomo
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redação do caput do art. 11 da Lei n. 8.429/199214. 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”15. O 

enriquecimento ilícito se caracteriza por “qualquer ação ou 

omissão no exercício de função pública para angariar vantagem 

econômica (...) em razão de seu vínculo com a Administração 

Pública, independentemente da causação de dano patrimonial a 

                                                           
14 “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 (...)” 
15 MARTINS JR, Wallace Paiva. Probidade administrativa. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 240. 
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esta”16. 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 ambigüidade 

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 

                                                           
16 MARTINS JR, W. P. Op. cit., p. 216-217. 
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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.17 

 

 Do conflito de interesses que exsurge nessas circunstâncias, 

porém, avança-se juridicamente para a improbidade administrativa 

pela violação concreta do regime das incompatibilidades18, 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 

                                                           
17 DECOMAIN, Pedro Roberto. Improbidade administrativa. São Paulo: Dialética, 2007, p. 99. 
18 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).  
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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.19  

 

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”20. Mais detidamente, 

no que tange à situação típica em tela, acenam Júnior e Favreto: 

 

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 

                                                           
19 OSÓRIO, Fábio Medina. Teoria da Improbidade Administrativa: má gestão pública: 
corrupção: ineficiência. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 459-460. 
20 MARTINS JR, Wallace Paiva. Op. Cit., p. 197. 
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utilizando do cargo público para beneficiar terceiro de 
forma ilegal, violando o seu dever de imparcialidade e 
lealdade para com o Poder Público.21 

 

Todos os elementos essenciais acham-se presentes: a 

confessada concomitância de atividades, o efetivo poder decisório 

atribuído ao 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 
                                                           
21 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. 
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determinado, como também quando ocorrer a partir de 

negligência, imprudência ou imperícia da parte do agente”22.  

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) 

                                                           
22 DECOMAIN, P. R. Op. cit., p. 109. 
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Por fim, não se olvide que as sanções pelos atos de 

improbidade administrativa não se circunscrevem ao servidor 

público, mas alcança o terceiro beneficiário indireto23: 

 

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 

                                                           
23  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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encontrem consolidados e à supressão de futuras fraudes 

urbanísticas de símile natureza (medidas preventivas).  

 

É a consulta. 

 

Curitiba, 07 de janeiro de 2014. 
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