
Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Proteção ao Meio Ambiente 

e de Habitação e Urbanismo

CONSULTA Nº 115/2016

Inquérito Civil 0030.14.000600-5 (12ª Promotoria de Justiça de Cascavel/PR)
Procedimento Administrativo MPPR-0046.16.131597-6 (CAOPJ-MAHU)

EMENTA: AMPLIAÇÃO PONTUAL DE PERÍMETRO URBANO. LEI
MUNICIPAL NÃO PRECEDIDA DE ESTUDOS TÉCNICOS E DE
PLANO DE EXPANSÃO, NOS TERMOS DO PLANO DIRETOR E
DO  ART.  42-B  DO  ESTATUTO  DA CIDADE.  ILEGALIDADE  E
INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO DO RITO ESPECÍFICO E
DOS  REQUISITOS  DE  PARTICIPAÇÃO  POPULAR.  MEDIDA
INCOMPATÍVEL  COM  O  MACROZONEAMENTO  DA  ÁREA.
URBANIZAÇÃO  E  ADENSAMENTO  NA  AUSÊNCIAS  DAS
CONDIÇÕES  MÍNIMAS  DE  INFRAESTRUTURA.  OFENSA  AO
ORDENAMENTO  TERRITORIAL.  CUSTOS  AO  ERÁRIO  PARA
EXTENSÃO  DOS  SERVIÇOS  E  EQUIPAMENTOS
COMUNITÁRIOS.  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  DANO
MORAL COLETIVO. FAVORECIMENTO DE EMPREENDEDORES
PARTICULARES. VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA QUE DEVE SER
RECUPERADA.  PASSIVOS  AMBIENTAIS  E  URBANÍSTICOS  A
SEREM MENSURADOS POR ESTUDO PRÓPRIO DE IMPACTO
DE  VIZINHANÇA,  COM  FIXAÇÃO  DE  CONTRAPARTIDAS,
REPARAÇÕES E COMPENSAÇÕES SUFICIENTES. 

I. RELATO

A 12ª Promotoria de Justiça de Cascavel encaminha consulta a este Centro de

Apoio  Operacional  das  Promotorias  de  Justiça  de  Proteção  ao  Meio  Ambiente  e  de

Habitação e Urbanismo, solicitando apreciação da Lei Municipal nº 6.334/2014, a qual

definiu como Zona de Especial Interesse Social o Conjunto Riviera, bem como previu a

sua instalação à revelia das especificidades técnicas e legais de ordem urbanística.

A situação  in  concreto origina-se de ofício  encaminhado pela 7ª Promotoria  de

Justiça de Cascavel, juntando o Projeto de Lei nº 007/2014, aprovado pelo plenário e
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sancionado pelo Prefeito daquela municipalidade, o qual define determinados lotes como

Zona de Especial  Interesse Social  – ZEIS e amplia o perímetro urbano da cidade de

Cascavel para a instalação do Conjunto Riviera naquele local. 

Compulsando a documentação que embasa PL nº 007/2014, observou-se que não

houve  cumprimento  dos  requisitos  dispostos  no  artigo  40,  §  4º,  da  Lei  Federal  nº

10.257/2001, tendo sido os autos de Inquérito Civil encaminhados a este Centro de Apoio,

com pedido de análise técnica dos autos e apontamento das eventuais irregularidades.

É o breve relato.

II. ANÁLISE

A Lei Municipal 6.334/2014, fruto do Projeto de Lei 007/2014, amplia o perímetro

urbano de Cascavel, com o fito de implantar o loteamento Conjunto Riviera, considerando

a região como Zona de Especial Interesse Social (ZEIS).

A Lei nº 10.257/2001 (Estatuto da Cidade) determina que, quando da ampliação do

perímetro urbano, sejam observados os requisitos e o protocolo descritos no artigo 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 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.

Como se sabe, o objetivo desta normativa federal é repelir alterações arbitrárias,

sem embasamento técnico, planejamento, prévio ordenamento territorial  e medidas de

mitigação,  compensação  ou  contrapartidas  financeiras,  que  pretendam,  única  e

exclusivamente, beneficiar particulares, acarretando em enriquecimento sem causa. 

Para além disso, é função do Plano Diretor de cada Municipalidade, estipular as

diretrizes  de  expansão  urbana.  No  Município  de  Cascavel,  o  Plano  Diretor  (Lei

Complementar nº 28/2006) trata do perímetro urbano nos artigos 130 e ss., considerando

este como “a linha imaginária que limita áreas urbanas distintas no município”.  Ainda, o

diploma dispõe, no art. 133, que a ampliação desta linha atenderá alguns requisitos:

Art. 133. A ampliação de perímetros urbanos no Município de Cascavel atenderá as
seguintes restrições:
I – Na cidade de Cascavel, somente poderá ocorrer mediante Lei específica. 
II – Nas sedes dos Distritos Administrativos, somente poderá ocorrer após 5 (cinco)
anos da vigência da regulamentação prevista no Art. 136 desta lei.
§ 1º A ampliação de perímetro urbano da Cidade de Cascavel e das Sedes dos
Distritos  Administrativos  ocorrerá  mediante  lei,  ficando  condicionada  ao
desenvolvimento, de estudo técnico pelo Órgão Municipal de Planejamento
Urbano,  que  comprove  a  necessidade,  para  acomodação  da  população
urbana,  sendo  que  somente  poderá  ocorrer  sobre  área  prevista  no  Plano
Diretor como Macrozona de Expansão Urbana.

Ao se confrontar, todavia, a área objeto do projeto de lei em testilha com os mapas

do  Plano  Diretor  de  Cascavel  de  2006,  nota-se  que  a  mesma  se  acha  inserida  na

Macrozona de Transição, e não em Macrozona de Expansão Urbana. É dizer, mesmo se

cumpridos  os  requisitos  formais  (participação  popular,  estudos  técnicos  do  órgão  de

planejamento e plano de expansão do art. 42-B do Estatuto da Cidade) a legislação local

vedava, desde sempre, ampliação perimetral sobre esta região do município.
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Ao especificar  a  finalidade  indubitavelmente  rural da  Macrozona  de  Transição,

dispunha o art. 93 do Plano Diretor de Cascavel:

Art. 93. A macrozona de transição é destinada a atividades rurais. É constituída
por  faixa  com  1000  metros  de  largura  circundando  as  áreas  urbanas,  as
Macrozonas  de Expansão  Urbana das sedes dos Distritos  Administrativos  e  da
Cidade de Cascavel;  e a URBE 4. Nessas Macrozonas deverão ser restritos os
usos rurais incompatíveis com os usos urbanos ou incômodos aos moradores das
áreas urbanas.

Art. 94. A macrozona de expansão urbana é área Rural destinada ao crescimento
das  áreas  urbanas  em conformidade  com o  artigo  133  desta  lei.  E  seu  uso  e
ocupação esta sujeito às mesmas condições impostas à Macrozona de Transição.
Parágrafo Único. As macrozonas de Expansão Urbana encontram-se delimitadas
nos mapas 1 a 9 constantes do anexo II desta lei.

Assim, de saída, verifica-se a ilegalidade da Lei Municipal nº 6.334/2014, a qual

pretendia  expandir  o  perímetro  urbano  do  município,  porém  sem  se  atentar  aos

procedimentos necessários do artigo 42-B, da Lei nº 10.257/2001 e ainda em contradição

com a Lei Complementar nº 28/2006 – Plano Diretor então vigente em Cascavel1.

Na  esteira  do  entendimento  hodierno  do  Supremo Tribunal  Federal,  projetos  e

planos urbanísticos como este podem ser normativos em legislação específica, porém

desde que compatibilizada com o Plano Diretor, o que não é o cenário dos autos:

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

1 Atualmente,  o  Plano  Diretor  de  Cascavel  (Lei  Complementar  91/2017),  insere  a  área  na
Macrozona  de  Estruturação,  qualificada,  nos  termos  do  art.  97,  como  “área  com  grande
densidade  populacional  com  carência  de  infraestrutura  básica,  equipamentos  urbanos  e
comunitários  para  atender  a  demanda”,  achando  “em  segundo  lugar  de  prioridade  para
receber infraestrutura através de investimentos públicos, após a estruturação da Macrozona de
Fragilidade Ambiental Urbana da bacia manancial do Rio Cascavel” (inc. IV). Noutras palavras,
a urbanização desordenada com grande adensamento  induzida pelo próprio Poder Público
com a alteração de perímetro para viabilizar os empreendimentos habitacionais de mais de
duas mil unidades, resultou na precariedade e na carência contemporâneas de infraestrutura e
serviços. O Município, em seu agir sem planejamento e consistência técnica, acabou por gerar
a demanda que, hoje, ele mesmo terá de atender, reconhecida nos diagnósticos do Plano.

4



Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Proteção ao Meio Ambiente 

e de Habitação e Urbanismo

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 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.

(RE  607940,  Relator(a):  Min.  TEORI  ZAVASCKI,  Tribunal  Pleno,  julgado  em
29/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
036 DIVULG 25-02-2016 PUBLIC 26-02-2016) 

Outrossim, há que se destacar que, ao tempo da tramitação do Projeto de Lei pela

Câmara  dos  Vereadores,  a  Procuradoria  do  Município  de  Cascavel  já  havia  se

manifestado contrariamente ao projeto, por meio do Parecer nº 46/2014, já que ausentes

os requisitos constantes do artigo 40,  § 4º, incisos I, II e III, da Lei Federal nº 10.257/2001

(Estatuto da Cidade), isto é, a devida participação popular, uma vez que não haviam sido

realizadas audiências públicas, compulsórias para alterações no plano diretor.

De acordo com a Resolução n. 25/2005 do Conselho Nacional das Cidades, a qual

versa sobre os mecanismos de intervenção comunitária e social, a gestão democrática é

igualmente  vital  para  os  processos  de  alteração  ou  revisão  dos  Planos  Diretores,

conforme o disposto na Resolução Recomendada n. 83/2009 do mesmo órgão:

 

Art.  3º  O processo de elaboração,  implementação e execução do Plano diretor
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deve ser participativo,  nos termos do art.  40,  § 4º  e do art.  43 do Estatuto da
Cidade.
 §1º A coordenação do processo participativo de elaboração do Plano Diretor deve
ser  compartilhada,  por  meio  da  efetiva  participação  de  poder  público  e  da
sociedade  civil,  em  todas  as  etapas  do  processo,  desde  a  elaboração  até  a
definição dos mecanismos para a tomada de decisões. 
§ 2º Nas cidades onde houver Conselho das Cidades ou similar que atenda os
requisitos da Resolução Nº 13 do CONCIDADES, a coordenação de que trata o
§1º, poderá ser assumida por esse colegiado; 

Art.  4º  No processo participativo  de elaboração do plano diretor,  a  publicidade,
determinada pelo inciso II, do § 4º do art. 40 do Estatuto da Cidade, deverá conter
os seguintes requisitos: 
I – ampla comunicação pública,  em linguagem acessível,  através dos meios de
comunicação social de massa disponíveis; 
II – ciência do cronograma e dos locais das reuniões, da apresentação dos estudos
e propostas sobre o plano diretor com antecedência de no mínimo 15 dias; 
III – publicação e divulgação dos resultados dos debates e das propostas adotadas
nas diversas etapas do processo; 

Art.5º A organização do processo participativo deverá garantir a diversidade, nos
seguintes termos: 
I  –  realização  dos  debates  por  segmentos  sociais,  por  temas  e  por  divisões
territoriais, tais como bairros, distritos, setores entre outros; 
II – garantia da alternância dos locais de discussão. 

Art.6º O processo participativo de elaboração do plano diretor deve ser articulado e
integrado ao processo participativo de elaboração do orçamento, bem como levar
em  conta  as  proposições  oriundas  de  processos  democráticos  tais  como
conferências, congressos da cidade, fóruns e conselhos. 
Art.7º No processo participativo de elaboração do plano diretor a promoção das
ações  de  sensibilização,  mobilização  e  capacitação,  devem  ser  voltadas,
preferencialmente,  para  as  lideranças  comunitárias,  movimentos  sociais,
profissionais especializados, entre outros atores sociais. 

Art. 8º As audiências públicas determinadas pelo art. 40, § 4º, inciso I, do Estatuto
da Cidade, no processo de elaboração de plano diretor, têm por finalidade informar,
colher  subsídios,  debater,  rever  e  analisar  o  conteúdo  do  Plano  Diretor
Participativo, e deve atender aos seguintes requisitos: 
I – ser convocada por edital, anunciada pela imprensa local ou, na sua falta, utilizar
os meios de comunicação de massa ao alcance da população local; 
II – ocorrer em locais e horários acessíveis à maioria da população; 
III – serem dirigidas pelo Poder Público Municipal, que após a exposição de todo o
conteúdo, abrirá as discussões aos presentes; 
IV  –  garantir  a  presença  de  todos  os  cidadãos  e  cidadãs,  independente  de
comprovação de residência  ou qualquer  outra condição,  que assinarão lista  de
presença; 
V  –  serem gravadas  e,  ao  final  de  cada  uma,  lavrada  a  respectiva  ata,  cujos
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conteúdos  deverão  ser  apensados  ao  Projeto  de  Lei,  compondo  memorial  do
processo, inclusive na sua tramitação legislativa. 

 Art.  9º  A audiência  pública  poderá ser  convocada pela  própria  sociedade civil
quando solicitada por no mínimo 1 % (um por cento) dos eleitores do município. 

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. 

Como se extrai de tais diretrizes, a estatura do Plano Diretor como instrumento

básico  da  política  urbana  (art.  182  da  CR/88)  exige  rito  próprio,  com  alto  grau  de

publicidade  e  participação  comunitária,  em fase  pré-parlamentar  inclusive,  o  que  não

ocorreu no caso em comento. Como a Lei Complementar nº 28/2006 já previa o limite do

perímetro urbano municipal, bem como o macrozoneamento das localidades, a expansão

significa, materialmente, modificação do Plano Diretor, devendo respeitar o rito que lhe é

cabível (inclusive quanto ao procedimento qualificado de lei complementar, que jamais

poderia ser suplantado por mera lei ordinária). A irregularidade, aliás, de tais modificações

pontuais  do perímetro e do zoneamento urbanos já  foi  objeto de pronunciamento em

consultas, notas técnicas e representações de inconstitucionalidade (em anexo).

Neste sentido, ensina Marcelo Lopes de Souza: 

(…) sob pena de inconstitucionalidade e ilegalidade da ação governamental, não há
dúvida de que a participação da população e das associações representativas de
vários segmentos da comunidade é norma geral da qual o administrador municipal
não  pode  se  esquivar  na  formulação,  na  execução  e  no  acompanhamento  de
planos, projetos e programas de desenvolvimento urbano. Em outros termos, como
concretização do “direito à cidade” e exercício da democracia direta, a efetiva (nem
meramente  consultiva,  em  'teatral')  participação  popular  no  planejamento  e  na
gestão das cidades é um direito inalienável”.2 

2 SOUZA, Marcelo Lopes de. Mudar a Cidade uma introdução crítica ao planejamento e às gestões
urbanas. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003. p. 33.

7



Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Proteção ao Meio Ambiente 

e de Habitação e Urbanismo

Importa também lembrar aqui os ensinamentos da professora Maria Paula Dallari

Bucci acerca da relação entre a gestão democrática e o Estatuto da Cidade: 

A noção de gestão democrática, no Capítulo IV do Estatuto da Cidade, é a chave
de abóbada dos novos instrumentos de direito urbanístico ou, mais precisamente,
de política urbana, objeto dos Capítulos II (Dos Instrumentos da Política Urbana) e
III  (“Do  Plano  Diretor’')  do  Estatuto.  (…).  Deve-se  frisar  o  sentido  da  palavra
'‘gestão’',  que  difere  do  mero  '‘gerenciamento’',  na  medida  em  que  a  primeira
compreende  grande  amplitude  de  responsabilidades  de  coordenação  e
planejamento, enquanto a segunda, mais usual na tradição das cidades brasileiras,
diz respeito à simples execução cotidiana de tarefas e serviços da administração.
Assim, a gestão democrática das cidades implica a participação dos seus cidadãos
e  habitantes  nas  funções  de  direção,  planejamento,  controle  e  avaliação  das
políticas urbanas.

A realização do processo democrático na gestão das cidades é a razão da
própria existência do  Estatuto da Cidade, que resulta, ele próprio, de uma longa
participação popular, iniciada na década de 80, e que teve grande influência na
redação do capítulo da política urbana da Constituição Federal (arts. 182-183).

A plena realização da gestão democrática é, na verdade, a única garantia
de  que  os  instrumentos  de  política  urbana  introduzidos,  regulamentados  ou
sistematizados pelo Estatuto da Cidade (tais como o direito de preempção, o direito
de  construir,  as  operações  consorciadas,  etc.)  não  serão  meras  ferramentas  a
serviço de concepções tecnocráticas, mas, ao contrário, verdadeiros instrumentos
de promoção do direito à cidade para todos, sem exclusões" 3

Consoante os termos gerais do Estatuto, em especial os incisos II e XIII do art. 2º,

os quais referem-se à gestão democrática, a política urbana tem o dever de, por meio dos

seus agentes públicos incumbidos de efetivá-la, seguir as diretrizes abaixo:

Art.  2º A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das
funções  sociais  da  cidade  e  da  propriedade  urbana,  mediante  as  seguintes
diretrizes gerais: 

II – gestão democrática por meio da participação da população e de associações
representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação, execução e
acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano; 

XIII  –  audiência  do  Poder  Público  municipal  e  da  população  interessada  nos
processos  de  implantação  de  empreendimentos  ou  atividades  com  efeitos
potencialmente negativos sobre o meio ambiente natural ou construído, o conforto
ou a segurança da população; 

3 BUCCI, Maria Paula Dallari. Op. cit., p. 336/337.
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Destarte, evidencia-se a ilegalidade e a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº

6.334/2014,  tanto  em sentido formal  (violação do rito,  ausência de consulta  ao órgão

responsável e de participação democrática) quanto material (ruptura com o ordenamento

territorial previsto no Plano Diretor e os requisitos técnicos de expansão urbana). 

Mas não só. Tal expansão gerou ônus aos cofres públicos,  na medida em que o

Município  teve  de  estender,  sem  prévio  planejamento,  serviços,  infraestrutura  e

equipamentos na localidade, ferindo os princípios que regem a Administração Pública. É

mesmo intuitivo  que uma área prevista  com finalidades rurais  pelo  Plano Diretor  não

estará apta, a não ser a força de soberbos investimentos públicos, a receber urbanização

desta monta. Portanto, insustentável a decisão administrativa que,  contra legem, elegeu

justamente esta localidade para a implantação do empreendimento habitacional. Trata-se,

sob esta ótica, de possível ato ímprobo, nos termos do art. 11, da Lei 8.429/1992, 

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:
[…]

Na  mesma  toada,  pode-se  falar  em  improbidade  administrativa  de  cunho

urbanístico, segundo a hipótese dos arts. 40 e 52, VI do Estatuto da Cidade:

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.

§ 2o O plano diretor deverá englobar o território do Município como um todo.

§ 3o A lei que instituir o plano diretor deverá ser revista, pelo menos, a cada dez
anos.

§  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;
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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 n  o     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;

Não se olvide que a responsabilidade pessoal do gestor público, como o Prefeito

Municipal que capitaneou a proposição legislativa, por atos de improbidade administrativa,

ligados à inobservância de um dever de agir imposto por normativa local e federal, abarca

a possibilidade de se obrigar a reparação do dano moral coletivo, in casu, caracterizado

pela violação ao exercício pleno e integral do direito à participação, vez que a população

foi alijada dos processos de decisão sobre o Plano Diretor e projetos de urbanização.

Também  o  dano  moral  coletivo  deriva  da  quebra  do  planejamento  e  do  adequado

ordenamento  territorial,  competências  inscritas  ao  Município  no  art.  30,  VIII  da

Constituição de 1988. Conforme já salientado pelo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO.  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  DANO  AO  ERÁRIO.
MULTA CIVIL. DANO MORAL. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. 
(…)
3.  Não há vedação legal ao entendimento de que cabem danos morais em
ações que discutam improbidade administrativa seja pela frustração trazida
pelo ato ímprobo na comunidade, seja pelo desprestígio efetivo causado à
entidade pública que dificulte a ação estatal.
4.  A aferição de tal dano deve ser feita no caso concreto com base em análise
detida das provas dos autos que comprovem efetivo dano à coletividade, os quais
ultrapassam a mera insatisfação com a atividade administrativa. (…)
6. Recurso especial conhecido em parte e provido também em parte.” (Fonte: STJ,
RESP nº 960926 / MG, Rel. Min. Castro Meira, DJ Data: 18/03/2008)

Nada obstante,  a imagem aérea da região em expansão denota seu avançado

estágio de urbanização, com empreendimentos já implantados (como o Residencial Acre),
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muito embora pareçam faltar equipamentos previstos no Termo de Compromisso firmado

pelo Município de Cascavel (enumerados às fls. 13-15 na justificativa do Projeto de Lei

007/2014). Igualmente salta aos olhos a vocação rural da área, que se acha literalmente

cercada por propriedades com produção agrícola, o que, inclusive, pode gerar conflitos de

uso, como o emprego de agrotóxicos na cercania das residências, a serem, em tese,

analisadas pela Promotoria de Justiça com atribuição para Proteção do Meio Ambiente.

 

Imagem 1: Perímetro do Jd. Riviera. Fonte: GoogleEarth. Elaboração: equipe do CAOPJ-MAHU.

Isso constatado, não assoma praticável  a reversão da área já edificada ao seu

status quo ante,  conquanto devam ser  nela investigados potenciais  danos ambientais

(como eventual desmatamento de APP) para sua reparação. 

Ademais,  sem prejuízo da responsabilização por improbidade administrativa dos

envolvidos na proposta de alteração e da indenização por  dano moral  coletivo (a  ser

direcionada aos fundos municipais de urbanização e/ou de habitação de interesse social),

sugerem-se medidas para  assegurar,  primeiramente,  o  fiel  cumprimento  do Termo de

Compromisso firmado pelo Município de Cascavel, com elaboração, se necessário, de
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cronograma  físico-financeiro  a  ser  monitorado  pelo  órgão  de  execução,  atendendo  a

todos os equipamentos públicos arrolados às fls. 13-15 dos autos. Imperativo que, em

complemento às obras já previstas, seja realizado Estudo de Impacto de Vizinhança pós-

implantação do empreendimento já consolidado, com o objeto de verificar se o rol  de

equipamentos e infraestrutura declinado no Termo de Compromisso é  suficiente e se

efetivamente  supre  as  demandas  das mais  de  duas  mil  famílias  alocadas  na região.

Especial cautela se registra quanto ao saneamento básico, havendo urgência em se aferir

se os empreendimentos instalados já contam com a adequada rede de coleta de esgoto.

Tal proceder visa a mitigar os impactos urbanísticos da ocupação da área, com a

pressão  respectivo  que  ocasionou.  Até  a  implantação  de  tais  equipamentos  e

infraestruturas,  e  o  início  de  seu  funcionamento,  não  devem  ser  autorizados  novos

empreendimentos, sob pena de agravamento da situação de precariedade instalada.

Outro, porém, é o cenário dos espaços ainda vazios, nos quais há previsão de

conjuntos  residenciais  privados4,  apesar  de  suposto  convênio  com  a  COHAPAR  e  o

Município de Cascavel no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida. As evidências

fazem crer, assim, que foram indevidamente beneficiados proprietários e empreendedores

com a ampliação do perímetro e com as obras públicas arcadas pelo Município. É dizer:

houve apropriação privada de mais-valia fundiária gerada pela ilegítima modificação do

Plano Diretor e também pela aplicação de recursos da coletividade em obras públicas de

infraestrutura e equipamentos, assim como impactos difusos ao meio ambiente e à ordem

urbanística.  É  precisamente  por  esta  razão  que  o  art.  42-B,  VII  da  Lei  10.257/2001

estipula  a  necessidade  de  mecanismos  de  “recuperação  para  a  coletividade  da

valorização  imobiliária  resultante  da  ação  do  poder  público”  nas  expansões  urbanas.

Imprescindível, em vista disso, que, além das sanções supra referidas, sejam adotadas,

para a fração desocupada da área objeto da ampliação perimetral, as seguintes medidas:

a)  a  paralisação  de  todos  os  empreendimentos  na  área,  até  a  realização  dos

estudos pelo órgão técnico de planejamento municipal competente, a partir dos quais se

deverá  elaborar  Plano  de  Urbanização  Específico  da  região,  atendendo  a  todos  os

4 A  título  exemplificativo,  cita-se  o  Jardim  Riviera,  da  Village  Construções:
http://riviera.villageconstrucoes.com.br 
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aspectos discriminados no rol  do art.  42-B da Lei  10.257/2001 e indicando eventuais

parcelas do território não aptas à ocupação/urbanização por restrições ou fragilidades;

b) concomitante, o estabelecimento de contrapartidas e compensações a serem

prestadas  pelos  proprietários  de  imóveis  na  localidade,  ao  fito  de  recuperação  de

valorização produzida pela conversão rural-urbano e obras públicas no entorno;

c)  empós,  a  definição  das  condições,  contrapartidas,  obrigações  e  medidas

mitigadoras  para  as  atividades  e  empreendimentos  previstos  na  região,  por  meio  de

Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança, em observância aos arts. 36 a 38 do Estatuto da

Cidade e arts. 168 e ss. do Plano Diretor atual de Cascavel (Lei Complementar 71/17)5.

Por fim, orienta-se a expedição de Recomendação Administrativa ao Município de

Cascavel  para  que,  doravante  e  pelos  motivos  expostos,  abstenha-se  de  proceder  a

qualquer  nova  ampliação  de  perímetro,  exceto  em  situações  extraordinárias  e

adequadamente motivadas, sempre em conformidade com o Plano Diretor e seguindo sua

ritualística própria (de preferência devido processo de revisão global  do mesmo) e as

normas de regência da matéria, em especial o art. 42-B do Estatuto da Cidade.

É a consulta.

Curitiba, 05 de fevereiro de 2018.

Alberto Vellozo Machado
Procurador de Justiça

Thiago A. P. Hoshino
Assessor Jurídico

Laura Esmanhoto Bertol
Arquiteta Urbanista

Camilla Maistro Bianchi
Estagiária de Pós-Graduação em Direito

5 Frisa-se, no contexto, o art. 172: “Art. 172 -  As conclusões do EIV poderão permitir a implantação da
atividade  ou  empreendimento,  estabelecendo  condições,  contrapartidas,  obrigações  e  medidas
mitigadoras para sua execução e funcionamento,  ou ainda poderão impedir  sua realização. § 1º  A
contrapartida a ser oferecida em troca da realização da atividade ou empreendimento pode ser de
natureza diversa, relacionando-se à sobrecarga que será provocada. § 2º O EIV poderá determinar
alterações  no  projeto  do  empreendimento,  como  redução  de  área  construída,  reserva  de  áreas
permeáveis,  reserva  de  áreas  verdes  ou  de  uso  comunitário  no  interior  do  empreendimento,
incorporação de parte da sobrecarga viária no próprio empreendimento, aumento do número de vagas
de estacionamento, medidas de isolamento acústico, recuos ou alterações na fachada, normatização de
área de publicidade no empreendimento, etc. § 3º O EIV poderá determinar maiores restrições relativas
aos parâmetros de ocupação estabelecidos na Lei de Uso do Solo.”
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