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CONSULTA Nº 75/2014 

 

 

 

Inquérito Civil nº MPPR-0094.12.000004-0 (Originário) 

Procedimento Administrativo nº MPPR-0046.14.009048-4        

(CAOPJ-HU)                        

 

 

EMENTA: DIREITO À CIDADE. PARCELAMENTO DO 
SOLO PARA FINS URBANOS. VENDA DE LOTES EM 
LOTEAMENTOS NÃO REGISTRADOS. AUSÊNCIA DE 
LICENCIAMENTO AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO DE 
RESIDÊNCIAS NOS LOTEAMENTOS IRREGULARES. 
SUSPENSÃO DA COMERCIALIZAÇÃO DOS LOTES. 
EVENTUAL EMBARGO DAS OBRAS EM ANDAMENTO. 
POSSIBILIDADE DE SANÇÃO CÍVEL E PENAL DE PESSOA 
JURÍDICA. ALTERAÇÃO ARBITRÁRIA DE PERÍMETRO 
URBANO, SEM OBSERVÂNCIA DO PRÉVIO 
PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO. INDÍCIOS DE 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA POR PARTE DO 
PREFEITO MUNICIPAL. RECOMENDAÇÃO 
ADMINISTRATIVA PARA A CÂMARA DE VEREADORES E 
PARA O PREFEITO EM ATENÇÃO AO ART. 42-B DA LEI 
N. 10.257/2001 (ESTATUTO DA CIDADE). 
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I. Relato Geral do Caso 

Trata-se de Inquérito Civil instaurado pela Promotoria de 

Justiça da Comarca de Nova Fátima, em 11 de setembro de 2012, 

para aferir irregularidades na venda de lotes dos loteamentos 

Jardim Residencial ―...‖, Jardim Residencial ―...‖,―...‖ e ―...‖. 

Conforme constam nos contratos de compra e venda 

apresentados com o ofício nº 027/2012, enviado pelo Registro de 

Imóveis do Município de Nova Fátima (fls. 05/54), o engenheiro 

agrimensor ―...‖ vendia terrenos nos supracitados loteamentos, 

afirmando aos compradores, nestes documentos, que os 

loteamentos encontravam-se em fase de regularização na 

Prefeitura Municipal.1 

Todavia, o ofício consignado à fl. 03 apresenta a informação 

que ―...‖ não possui nenhum bem registrado em seu nome. 

―...‖, por sua vez, é irmão do Prefeito do Município de Nova 

Fátima, ―...‖, e também do sócio majoritário da empresa ―...‖; 

―...‖ (fl. 04 relatório). 

―...‖ efetuou a venda de lotes no loteamento ―...‖ na 

qualidade de procurador da empresa ―...‖ na data de 11 de julho 

de 2012 (fls. 53/54). O engenheiro agrimensor também atuava 

como representante legal da mesma empresa (fl. 144) e como 

procurador de ―...‖ e ―...‖ (fl. 61) 

Visando elucidar a relação entre ―...‖, ―...‖,―...‖e a empresa 

―...‖, segue, abaixo, organograma a respeito de 

desmembramentos da chamada ―...‖, feito a partir de 

                                                      
1
 Vide contrato constante à fl. 06, cláusula 1ª. 
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informações viabilizadas no Ofício nº 19/2013, enviado por ―...‖, 

Registrador do Registro de Imóveis e Anexos do Município de Nova 

Fátima (fls.230/281). 
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Relações de plantas apresentadas nos autos: 

 Residencial ―...‖: fls. 10,181 e 295. 

 Jardim Residencial ―...‖: fl. 48 

Recomenda-se que sejam solicitadas as plantas dos 

loteamentos ―...‖,―...‖ e ―...‖ a fim de que seja possível analisar 

se há discrepância entre elas e os loteamentos. 

No tocante ao loteamento ―Jardim Residencial ...‖, figura-se 

à fl. 143 solicitação de ―...‖ para a aprovação do loteamento, feita 

na data de 03 de janeiro de 2012.  

Em 04 de fevereiro de 2013, seu irmão, ―...‖, aprovou o 

loteamento, através do Decreto nº 057/2013 (fl. 151). 

Entretanto, de acordo com o Ofício nº 147/2013, de 27 de 

maio de 2013, lavrado pelo Sr. Prefeito Municipal, tal loteamento, 

apesar de aprovado, não havia sido registrado (fl. 108), o que o 

torna irregular. 

Mesmo assim, ―...‖ efetuava a venda de lotes do Jardim 

Residencial ―...‖ desde 03 de dezembro de 2010, segundo 

demonstra o contrato juntado aos autos às fls. 11/12. 

A respeito dos loteamentos Jardim Residencial ―...‖,―...‖ e 

―...‖, faz-se meritório ressaltar que, apesar de ―...‖ e a empresa 

―...‖ comercializarem terrenos nos aludidos loteamentos, nenhum 

deles foi aprovado, conforme consta no já mencionado Ofício nº 

147/2013, enviado pelo Sr. Prefeito Municipal e também no Ofício 
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nº 032/2013 enviado pelo Registrador do Registro de Imóveis e 

Anexos do Município de Nova Fátima (fls. 284/286). 

No que concerne ao Loteamento Residencial ―...‖, encontra-

se à fl. 356 termo de declaração de ―...‖, no qual o mesmo afirma 

ter comprado de ―...‖ um terreno do loteamento em questão, em 

05 de março de 2012, e que por ter sido instruído pelo engenheiro 

agrimensor que poderia construir sua residência no lote, o fez e 

reside no local há aproximadamente um ano.  

Ressalta-se o fato de ter sido concedido alvará de licença 

para a construção da residência de ―...‖, na data de 11 de março 

de 2013, apesar de o loteamento em questão ser sabidamente 

irregular. O alvará foi aprovado pelo engenheiro civil ―...‖ e pelo 

médico veterinário ―...‖, ambos funcionários da Secretaria 

Municipal de Nova Fátima (fls.364/367). 

Ademais, o supracitado engenheiro civil igualmente concedeu 

o alvará de licença para o loteamento Jardim Residencial ―...‖, 

junto com o funcionário público ―...‖, o qual foi nomeado pelo Sr. 

Prefeito ―...‖, por intermédio da Portaria nº 084/2009, como 

responsável exclusivo para atender e assinar todos os documentos 

relacionados ao loteamento de propriedade de ―...‖.(fl. 206) 

Figuram nos autos, também, diversas Leis aprovadas pelo 

Prefeito ―...‖ visando a transformação de áreas rurais em urbanas 

no Município: 

 Lei nº1704/2012: o Projeto de Lei nº 

019/2012 foi enviado em 10 de fevereiro de 2012 

por ―...‖ e aprovado em 08 de março de 2012, 

sem os requisitos mínimos de planejamento 
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prévio e participação popular. Área de 1,25 

alqueires paulistas (fls. 78/86); 

 Lei nº 1820/2013: integrou o imóvel da 

matrícula nº 2.951, com área de 1,70 alqueires 

paulistas, ao perímetro urbano. O Sr. Prefeito 

Municipal fez o Projeto de Lei nº 29/2013 em 19 

de abril de 2013 e ele mesmo o aprovou em 03 

de outubro de 2013 (fls. 347/349); 

 Lei nº 1860/2014: integrou o imóvel da 

matrícula nº 3.210, cuja área totaliza 1,66 

alqueires paulistas, ao perímetro urbano. O 

Projeto de Lei nº 13/2014 também foi elaborado 

pelo Sr. Prefeito, em 03 de fevereiro de 2014, e 

aprovado pelo mesmo, em 20 de fevereiro de 

2014 (fls. 350/351); 

 Lei nº 1861/2014: integrou o imóvel da 

matrícula nº 3.198, de área 1,50 alqueires 

paulistas, ao perímetro urbano. O Projeto de Lei 

nº 14/2014 foi igualmente elaborado pelo 

Prefeito, em 03 de fevereiro de 2014, e aprovado 

pelo mesmo, em 20 de fevereiro de 2014 (fls. 

352/353); 

É o sucinto relato. 

 

2. Considerações e Recomendações do CAOPJ-HU 

Preliminarmente, faz-se relevante destacar que as 

disposições jurídicas a respeito do parcelamento do solo urbano 
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encontram-se na Lei nº 6.766 de dezembro de 1979, a qual define 

as distinções entre desmembramento e loteamento de terras. 

Em seu artigo 2º, a mencionada lei qualifica loteamento 

como sendo a subdivisão de gleba em lotes destinados à 

edificação, implicando na abertura de novas vias de circulação, de 

logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação 

das vias existentes. 2 

O desmembramento, por sua vez, também é caracterizado 

como sendo a subdivisão de gleba em lotes destinados à 

edificação. Todavia, nele aproveita-se o sistema viário já 

existente, sem que se abra novas vias e logradouros públicos ou 

que se prolongue, modifique ou amplie os já existentes. 

Importa notar que o parcelamento do solo na modalidade 

loteamento compreende o preenchimento de exigências legais 

mais rígidas, dentre as quais a prévia aprovação do projeto de 

loteamento pela Prefeitura Municipal, incluindo a exigência 

quanto às especificações das galerias pluviais, pavimentação, 

cessão de percentual para a área destinada à implantação de 

equipamentos comunitários, cronograma de execução de obras; 

além da exigência de caução e registro especial no cartório 

imobiliário, entre outros.  

                                                      

2 Art. 2º. O parcelamento do solo urbano poderá ser feito mediante loteamento ou desmembramento, 

observadas as disposições desta Lei e as das legislações estaduais e municipais pertinentes. 

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

§ 2º- considera-se desmembramento a subdivisão de gleba em lotes destinados a edificação, com 
aproveitamento do sistema viário existente, desde que não implique na abertura de novas vias e 
logradouros públicos, nem no prolongamento, modificação ou ampliação dos já existentes 
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Dentre tais exigências, exsurge a obrigatoriedade de repasse 

para o poder público de um percentual de terras, regulamentado 

na legislação local, para a criação de vias, implantação de 

equipamentos comunitários e áreas verdes.  

Em relação aos desmembramentos, tais exigências não 

ocorrem. Sendo assim, esta forma de parcelamento do solo é mais 

conveniente ao empreendedor do que o loteamento, na medida em 

que o ônus referente à abertura de novas vias ou ampliação de vias 

existentes e implantação da referida infraestrutura é de 

responsabilidade do requerente. 

 

2.1. Loteadores e prepostos 

―...‖ comercializou diversos terrenos em loteamentos não 

registrados (fls. 06/52).  

Nos contratos de compra e venda o engenheiro agrônomo 

admitia, explicitamente, que os loteamentos eram irregulares, 

conforme demonstra o contrato constante às fls. 08/09:  

“... As partes declaram e tem conhecimento que o referido 

imóvel faz parte do Loteamento Residencial ―...‖, e que 

encontra-se em fase final de sua regularização junto aos órgãos 

competentes”. 

Dito isso, constatam-se as seguintes condutas ilícitas de Luiz 

Carlos Xavier no tocante aos loteamentos Residencial ―...‖, 

Residencial ―...‖,Jardim ―...‖ e Jardim ―...‖: 
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1 – Efetuou a atividade de loteamento para fins urbanos sem 

autorização do órgão público competente3; 

2 – Demonstrou, por meio de contratos de compra e venda, a 

intenção de vender lote em loteamento não registrado no Registro 

de Imóveis competente;4 

3 – Registrou compromisso de compra e venda de loteamento 

ou desmembramento não registrado;5 

Ademais, faz-se necessária a investigação para verificar se os 

supracitados loteamentos não tinham licenças ambientais ou se as 

mesmas apenas não foram juntadas aos autos.  

                                                      
3
  Lei 6.766/98: Art. 50. Constitui crime contra a Administração Pública. 

I - dar início, de qualquer modo, ou efetuar loteamento ou desmembramento do solo para fins urbanos, 
sem autorização do órgão público competente, ou em desacordo com as disposições desta Lei ou das 
normas pertinentes do Distrito Federal, Estados e Municípios; 
Pena: Reclusão, de 1(um) a 4 (quatro) anos, e multa de 5 (cinco) a 50 (cinqüenta) vezes o maior salário 
mínimo vigente no País. 
4
 Lei 6.766/98: Art. 50:  Parágrafo único - O crime definido neste artigo é qualificado, se cometido. 

I - por meio de venda, promessa de venda, reserva de lote ou quaisquer outros instrumentos que 
manifestem a intenção de vender lote em loteamento ou desmembramento não registrado no 
Registro de Imóveis competente. 
Pena: Reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa de 10 (dez) a 100 (cem) vezes o maior salário mínimo 
vigente no País. 
5
 Lei 6.766/98: Art. 52. Registrar loteamento ou desmembramento não aprovado pelos órgãos 

competentes, registrar o compromisso de compra e venda, a cessão ou promessa de cessão de direitos, 
ou efetuar registro de contrato de venda de loteamento ou desmembramento não registrado. 
Pena: Detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos, e multa de 5 (cinco) a 50 (cinqüenta) vezes o maior salário 
mínimo vigente no País, sem prejuízo das sanções administrativas cabíveis. 
5 

Lei 9.605/98:
 
Art. 70. Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as 

regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente. 
Obs: Consta, às fls. 138/142 licença prévia do Instituto Ambiental do Paraná (IAP) para a aprovação da 
solicitação de loteamento feita por Luiz Carlos Xavier ao Prefeito do Município de Nova Fátima, mas não 
é figurada nos autos a licença permanente para o loteamento. Portanto, percebe-se que o engenheiro 
agrônomo – que, como mencionado previamente, é procurador e representante legal da empresa 
HABTETO – tinha conhecimento da necessidade da licença do IAP para a instituição de loteamentos. 
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Caso seja constatado que os loteamentos realmente não 

tinham as necessárias licenças, a venda dos lotes nessas áreas feriu 

os arts. 150 e seguintes da Resolução n. 31/1998 da Secretaria de 

Estado do Meio Ambiente do Paraná, os quais defendem: 

 

Art. 150 - A concessão de Licenciamento Ambiental de 
Empreendimentos Imobiliários é condicionada a observância 
dos critérios estabelecidos nesta Resolução. 

Art. 151 - Entende-se por Empreendimentos Imobiliários:  

a. o Parcelamento do Solo Urbano para fins habitacionais, 
industriais ou comerciais;  

b. os Loteamentos;  

c. a implantação de Conjuntos Habitacionais;  

d. a Construção ou Obras Civis localizadas no Litoral 
Paranaense e. a implantação de Cemitérios;  

f. a implantação de Empreendimentos de Lazer, tais como: 
campings, clubes de campo, e outros. 

Art. 152 - Os requerimentos de Licenciamento Ambiental de 
Empreendimentos Imobiliários, dirigidos ao Diretor Presidente 
do IAP, serão protocolados, desde que instruídos na forma 
prevista abaixo, respeitando-se a modalidade solicitada: 

I. Licença Prévia:  

a. Requerimento de Licenciamento Ambiental;  

b. Fotocópia da Carteira de Identidade (R.G.) e do Cadastro 
de Pessoa Física (C.P.F.), se pessoa física; ou Contrato Social 
ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica;  

c. Cadastro Imobiliário;  

d. Transcrição ou Matrícula no Cartório de Registro de Imóveis 
atualizada - máximo 90 dias (com averbação de Reserva Legal 
à margem da matrícula - se imóvel rural);  
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e. Documentação complementar do imóvel - se a situação 
imobiliária estiver irregular ou comprometida, conforme 
exigências para casos imobiliários excepcionais;  

f. Planta do município com a localização do empreendimento;  

g. Projeto Preliminar do Empreendimento, contendo o 
memorial descritivo, elaborado por profissionais habilitados, 
acompanhado das respectivas ART’s, na forma da Lei, 
contendo no mínimo: 

Planta ilustrativa, contendo caracterização da área quanto ao 
relevo, hidrografia, solos, vegetação, aspectos geológicos e 
geotécnicos (comprovados mediante Laudo), em atenção aos 
disposto no artigo 3o da Lei Federal no 6.766/79, bem como 
indicação de infra-estrutura existente e/ou a ser instalada, a 
saber: sistema de abastecimento de água, energia elétrica, 
esgotamento sanitário, linha telefônica e acessos viários; 
Inventário Florestal (se o desmate requerido exceder a 15 ha); 
Apresentação de no mínimo, 10 fotografias do local objeto da 
solicitação; Planta planialtimétrica, locando as áreas de 
Preservação Permanente e Reserva Legal para loteamentos em 
área rural ou; destinação de 35% para equipamentos sociais 
(ruas, praças, etc. - ver Lei Federal no 6.766/79) para 
loteamentos urbanos; 

[...] 

h. Para os demais empreendimentos imobiliários, planta 
planialtimétrica na escala de 1:10.000 ou 1:50.000, com 
demarcação dos cursos d`àgua e florestas existentes, com 
coordenadas UTM (Unidade Transversa de Mercator), assinada 
pelo técnico responsável; e ainda, o levantamento florístico 
da área objeto da solicitação;  

i. Anuência Prévia do Município em relação ao 
empreendimento, declarando expressamente a inexistência de 
óbices quanto a lei de uso e ocupação do solo urbano e a 
legislação de proteção do meio ambiente municipal;  

j. Prova de Publicação de súmula do pedido de Licença Prévia 
em jornal de circulação regional e no Diário Oficial do Estado, 
conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA no 
006/86;  
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k. Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental de acordo 
com a Tabela I (Licença Prévia) e III (análise de projeto, 
quando couber) da Lei Estadual no 10.233/92.  

l. Caso haja necessidade o IAP, solicitará outros documentos 
e/ou informações complementares do requerente ou de outras 
Instituições envolvidas no licenciamento ambiental em 
questão.  

II. Licença de Instalação:  

a. Requerimento de Licenciamento Ambiental;  

b. Cadastro Imobiliário;  

c. Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social;  

d. Cópia da Licença Prévia e de sua respectiva publicação em 
jornal de circulação regional e no Diário Oficial do Estado, 
conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA no 
006/86;  

e. Prova de publicação de súmula do pedido de Licença de 
Instalação em jornal de circulação regional e no Diário Oficial 
do Estado, conforme modelo aprovado pela Resolução 
CONAMA no 006/86;  

f. Planta definitiva do empreendimento, com áreas de 
preservação permanente e área do município, de acordo com 
o zoneamento municipal, assinada pelo técnico responsável;  

g. Planta topográfica da área do empreendimento;  

h. em anexo, em 3(três) vias, Projeto do Sistema de 
Tratamento de Esgoto com Teste de Absorção do Solo, à nível 
do lençol freático e planta com localização das valas do teste, 
baseada na NBR 7.229/93, acompanhado de Anotação de 
Responsabilidade Técnica; 

i. Autorização para Desmate, quando necessário;  

j. Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental de acordo 
com as tabelas I (taxa de licenciamento) e III (análise de 
projeto) da Lei Estadual no 10.233/92. 
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Parágrafo 1º - Em função das características, porte e/ou 
localização do empreendimento Imobiliário, poderá ser 
exigida pelo IAP, a Licença de Operação. 

Parágrafo 2º - Quando da análise do requerimento de licença 
prévia, o IAP poderá exigir:  

a. Anuência Prévia da COMEC, quando o empreendimento se 
localizar nas áreas das bacias dos rios que compõem os 
mananciais e recursos hídricos de interesse e proteção 
especial da Região Metropolitana de Curitiba, conforme 
previsto no Decreto Estadual nº1.751/96;  

[...] 

d. Parecer do IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Renováveis em relação ao objeto da solicitação 
situado em área de competência Federal;  

 Imperioso, assim, investigar se há licença prévia e de 

instalação emitidas pelo Instituto Ambiental do Paraná e, em caso 

negativo, imputar igualmente ao(s) loteador(es) clandestino(s) a 

responsabilidade criminal de cunho ambiental pela ocorrência do 

tipo descrito no art. 60 da Lei nº 9.605 de fevereiro de 1998 - a 

qual dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de 

condutas e atividades lesivas ao meio ambiente: 

Art. 60. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer 
funcionar, em qualquer parte do território nacional, 
estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente 
poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais 
competentes, ou contrariando as normas legais e 
regulamentares pertinentes: 

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa, ou ambas as 
penas cumulativamente. 

No que tange a empresa ―...‖ – cujo sócio majoritário é ―...‖, 

sendo ―...‖ seu procurador, deve-se salientar o contrato de 

compra e venda apresentado às fls. 53/54 dos autos, no qual, em 

sua cláusula terceira, declara: 
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 ―Cláusula Terceira – A partes declaram ter conhecimento 

que os referidos imóveis fazem parte do loteamento atualmente 

denominado JARDIM RESIDENCIAL ―...‖, e que se encontra em 

fase inicial de sua regulamentação junto aos órgãos 

competentes, para a implementação”. 

Deste modo, constata-se a possibilidade de crime ambiental 

perpetrado pela pessoa jurídica ―...‖. 

 A respeito da viabilidade de punir pessoas jurídicas por 

crimes ambientais, a Constituição Federal defende: 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 
coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as 
presentes e futuras gerações. 

§ 3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio 
ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 
jurídicas, a sanções penais e administrativas, 
independentemente da obrigação de reparar os danos 
causados. 

No mesmo diapasão, a Lei nº 9.605/98 acastela que as 

pessoas jurídicas podem responder de forma administrativa, civil e 

penal às condutas por elas praticadas quando causarem danos ao 

meio ambiente. Ademais, assevera que a responsabilidade das 

pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas, autoras, co-

autoras ou partícipes do mesmo fato. 6 

                                                      
6
 Art. 3º As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente conforme o 

disposto nesta Lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou 
contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade. 
    Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas, autoras, co-
autoras ou partícipes do mesmo fato. (Lei nº 9.605) 
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Assim, a persecução da empresa ―...‖ pelo crime de dano 

ambiental seria uma forma de prevenir que a mesma persista com 

a prática de venda de lotes em loteamentos irregulares. Sobre o 

assunto, Carlos Alberto de Salles explica: 

Certamente, a conclusão de que a responsabilização penal da 
pessoa jurídica pode ocupar um papel na prevenção do dano 
ambiental deve ser considerada ao lado de outros mecanismos 
jurídicos para se atingir o objetivo maior de preservação do 
meio ambiente. A tutela penal do meio ambiente deve ser 
considerada no contexto de outros mecanismos voltados ao 
mesmo objetivo, como é o caso da responsabilidade civil pelo 
dano ambiental e da imposição de medidas administrativas aos 
agentes.7  

O fato de o crime ambiental possivelmente praticado pela 

empresa ―...‖ visar a obter locupletação, robustece a necessidade 

melhor aferição deste ponto. Nesse sentido, foi julgado pela 

Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região: 

“Penal. Processual Penal. Crime Ambiental. Art. 54, da 
Lei nº 9.605/98. Competência da Justiça Federal. 
Legitimidade passiva da pessoa jurídica. [...]. Havendo 
indícios de que os réus, pessoas físicas, praticaram 
crime ambiental, a fim de trazer algum proveito à 
pessoa jurídica da qual são representantes legais ou 
contratuais, é cabível também a responsabilização 
penal da referida pessoa jurídica, nos termos art. 225, 
§ 3º, da Constituição Federal e do art. 3º da Lei nº 
9.605, de 1998.”8  

Em adendo, urge proceder  investigação mais pormenorizada 

sobre a empresa ―...‖, almejando verificar se a mesma cumpre 

                                                      
7
 SALLES, Carlos Alberto de. Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica. In: MILARÉ, Édis e MACHADO, 

Paulo Affonso Leme (Orgs.). Direito ambiental: responsabilidade em matéria ambiental. São paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2011 (Coleção doutrinas essenciais; v. 5), p. 708. 
8
 TRF4 7200 SC 0013157-10.2009.404.7200, Relator: Luiz Carlos Canalli, Data de Julgamento: 

01/03/2011, Sétima turma, Data de Publicação: D.E. 11/03/2011 
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com as obrigações previstas em seu estatuto social ou se ela está 

sendo utilizada como despiste para as ações ilícitas cometidas por 

seu sócio majoritário e por seu representante legal.  

Caso seja constatado que, de fato, a pessoa jurídica é 

utilizada preponderantemente com fins de comercialização de 

lotes em loteamentos sem licenças ambientais9, como pode ter 

ocorrido na venda de lotes no loteamento ―...‖, faz-se imperioso 

destacar o artigo nº 24 da Lei 9.605/98: 

Art. 24. A pessoa jurídica constituída ou utilizada, 
preponderantemente, com o fim de permitir, facilitar ou 
ocultar a prática de crime definido nesta Lei terá decretada 
sua liquidação forçada, seu patrimônio será considerado 
instrumento do crime e como tal perdido em favor do 
Fundo Penitenciário Nacional. 

Além da possibilidade de liquidação forçada da pessoa 

jurídica, a Lei 9.605/98 traz o rol de outras penas poderão ser 

aplicadas à ela: 

   Art. 21. As penas aplicáveis isolada, cumulativa ou 
alternativamente às pessoas jurídicas, de acordo com o 
disposto no art. 3º, são: 

        I - multa; 

        II - restritivas de direitos; 

        III - prestação de serviços à comunidade. 

        Art. 22. As penas restritivas de direitos da pessoa 
jurídica são: 

        I - suspensão parcial ou total de atividades; 

                                                      
9
 Lei nº 9.605/98: Art. 70. Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que 

viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente. 
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        II - interdição temporária de estabelecimento, obra ou 
atividade; 

        III - proibição de contratar com o Poder Público, bem 
como dele obter subsídios, subvenções ou doações. 

        § 1º A suspensão de atividades será aplicada quando 
estas não estiverem obedecendo às disposições legais ou 
regulamentares, relativas à proteção do meio ambiente. 

        § 2º A interdição será aplicada quando o 
estabelecimento, obra ou atividade estiver funcionando sem a 
devida autorização, ou em desacordo com a concedida, ou 
com violação de disposição legal ou regulamentar. 

        § 3º A proibição de contratar com o Poder Público e dele 
obter subsídios, subvenções ou doações não poderá exceder o 
prazo de dez anos. 

Art. 23. A prestação de serviços à comunidade pela pessoa 
jurídica consistirá em: 

        I - custeio de programas e de projetos ambientais; 

        II - execução de obras de recuperação de áreas 
degradadas; 

        III - manutenção de espaços públicos; 

        IV - contribuições a entidades ambientais ou culturais 
públicas. 

  

A respeito da pena de multa, esta terá como base o hectare 

do terreno e também considerará o objeto jurídico lesado10 e terá 

seu valor delimitado, pela autoridade competente, entre 50 reais e 

                                                      
10

 Lei n. 9.605/98:  Art. 74. A multa terá por base a unidade, hectare, metro cúbico, quilograma ou outra 
medida pertinente, de acordo com o objeto jurídico lesado 
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50 milhões de reais11, não podendo exceder o valor do 

investimento12. 

Em alusão à responsabilidade civil da pessoa jurídica, Carlos 

Alberto Salles explica: 

Assim, se a lei, como vimos de início, não fixa parâmetros 
claros para a quantificação da pena à pessoa jurídica, a tarefa 
judicial de estabelecer a natureza e a quantidade da 
reprimenda mostra-se extremamente complexa, devendo 
levar em conta fatores contingentes de difícil ponderação. 
Nesse aspecto, a tutela cível do meio ambiente leva evidente 
vantagem sobre a criminal. Como, nesta última, o parâmetro 
para condenação é a reparação do dano – nem sempre livre de 
controvérsias -, atividade jurisdicional pode melhor aquilatar 
as consequências de sua intervenção. Em termos de mercado, 
a responsabilidade civil ligada ao meio ambiente realiza a 
importante função de promover a internalização dos custos 
externalizados através do dano ambiental13 

                                                      
11

 Lei n. 9.605/98: Art. 75. O valor da multa de que trata este Capítulo será fixado no regulamento desta 
Lei e corrigido periodicamente, com base nos índices estabelecidos na legislação pertinente, sendo o 
mínimo de R$ 50,00 (cinqüenta reais) e o máximo de R$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de reais). 
12

 Lei n. 9.605/98: Art. 79-A. Para o cumprimento do disposto nesta Lei, os órgãos ambientais 
integrantes do SISNAMA, responsáveis pela execução de programas e projetos e pelo controle e 
fiscalização dos estabelecimentos e das atividades suscetíveis de degradarem a qualidade ambiental, 
ficam autorizados a celebrar, com força de título executivo extrajudicial, termo de compromisso com 
pessoas físicas ou jurídicas responsáveis pela construção, instalação, ampliação e funcionamento de 
estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, considerados efetiva ou 
potencialmente poluidores. 
§ 1o  O termo de compromisso a que se refere este artigo destinar-se-á, exclusivamente, a permitir que 
as pessoas físicas e jurídicas mencionadas no caput possam promover as necessárias correções de suas 
atividades, para o atendimento das exigências impostas pelas autoridades ambientais competentes, 
sendo obrigatório que o respectivo instrumento disponha sobre: 
IV - as multas que podem ser aplicadas à pessoa física ou jurídica compromissada e os casos de rescisão, 
em decorrência do não-cumprimento das obrigações nele pactuadas; 
V - o valor da multa de que trata o inciso IV não poderá ser superior ao valor do investimento 
previsto; 
13

 SALLES, Carlos Alberto de. Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica. In: MILARÉ, Édis e MACHADO, 
Paulo Affonso Leme (Orgs.). Direito ambiental: responsabilidade em matéria ambiental. São paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2011 (Coleção doutrinas essenciais; v. 5), p. 716 
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Desta forma, ressaltamos que responsabilizar civilmente a 

empresa ―...‖ contribuirá para que haja compensação das vítimas, 

prevenção de acidentes, minimização dos custos administrativos do 

sistema e para que haja a retribuição. 

Não se olvide ainda a possibilidade de responsabilização 

direta do sócio majoritário, ―...‖, diante dos resultados da 

investigação, através de eventual aplicação da teoria da 

desconsideração da personalidade jurídica. 

 

2.2) Congelar as vendas dos lotes e as construções das casas.  

Outrossim, demonstra-se indispensável a averiguação do grau 

de consolidação das residências que estão sendo construídas nos 

loteamentos irregulares. Nesse sentido, é de salientar que caso 

haja famílias morando nas residências, recomenda-se que seja 

verificado junto ao Instituto Ambiental do Paraná e ao Município 

de Nova Fátima se há a possibilidade de regularizar apenas as 

residências habitadas. 

Impende, por conseguinte, salientar que todas as custas da 

regularização das residências devem ser arcadas por ―...‖ caso os 

lotes tenham sido comercializados pelo engenheiro agrônomo. 

Caso o comércio dos lotes irregulares tenha sido efetuado pela 

empresa ―...‖, os custos pela regularização das casas já 

construídas e habitadas devem ser arcados pela mesma. 
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Noutro giro, na hipótese de as construções encontrarem-se 

em estágio inicial, estas deverão ser embargadas e, seus 

proprietários, deverão ter os prejuízos restituídos pelo respectivo 

loteador. 

 

2.3) A imediata suspensão da comercialização dos lotes, bem 

como embargo de eventuais obras em andamento  

De plano, constata-se reiterada a prática de venda de lotes 

em loteamentos irregulares por ―...‖. Tendo em vista que o 

processo de regularização de lotes é uma forma de garantir que as 

necessidades básicas dos proprietários sejam supridas – tais quais 

abastecimento de água, luz, esgotamento sanitário, entre outros – 

e, além disso, de prevenir danos ambientais causados por 

construções irregulares, demonstra-se essencial suspender 

imediatamente a comercialização dos lotes e embargar as obras 

que estiverem em andamento de modo a prevenir a expansão da 

ocupação inadequada e os prejuízos que esta pode acarretar. 

Relevante, pois, a instalação de placas in loco e/ou a 

utilização de anúncios em veículos de comunicação para reforçar a 

publicidade das interdições, de modo a robustecer a coibição da 

venda de lotes nos loteamentos irregulares e a construção de casas 

nos mesmos até a sua efetiva regularização, caso seja ela possível.  

 

2.4) Expedir recomendação administrativa para a câmara de 

vereadores e para o prefeito  
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Necessária, ainda, a expedição de recomendação 

administrativa para a Câmara de Vereadores e para o Sr. Prefeito 

Municipal ―...‖, orientando a suspensão de propostas de alteração 

do perímetro urbano que não respeitem os requisitos contidos no 

art. 42-B da Lei n. 10.257/2001 (Estatuto da Cidade): 

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

 I - demarcação do novo perímetro urbano;  

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

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

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

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

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

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

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

 § 2o Quando o plano diretor contemplar as exigências 
estabelecidas no caput, o Município ficará dispensado da 
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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.   

 

2.5) Improbidade Administrativa  

Decalca-se da legislação encaminhada pela atual gestão do 

Município de Nova Fátima, especificamente as Leis nº1704/2012, nº 

1820/2013, nº 1860/2014 e 1861/2014, que versam sobre a 

ampliação do perímetro urbano, que todas as diretrizes normativas 

de nosso ordenamento foram ofendidas.  

Analisando os autos, é possível constatar que as aludidas leis 

incluem no perímetro urbano imóveis específicos, cujos 

proprietários têm alguma relação com o Prefeito Municipal ―...‖: 

 Lei nº 1820/2013: transformou em urbano o 

imóvel de matrícula ―...‖, cujo proprietário é a 

empresa ―...‖;  

 Lei 1861/2014: tornou urbano o imóvel de 

matrícula ―...‖, o qual tem como proprietário, 

igualmente, a empresa ―...‖; 

 Lei nº 1860/2014: incluiu no perímetro 

urbano o imóvel de matrícula ―...‖. 

Proprietários: ―...‖ e outros (15); 

Tais leis violam, em princípio, os preceitos dispostos no já 

mencionado artigo 42-B da Lei n. 10.257/2001. 

A previsão do citado dispositivo, agregado ao Estatuto da 

Cidade no ano de 2012, por força da Lei Federal n. 12.608, tem 
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como escopo evitar alterações arbitrárias do perímetro urbano, 

realizadas de modo pontual e temerário, visando, amiúde, à 

conveniência de particulares, que assim valorizam seus imóveis 

com o direito de parcelá-los, causando impactos à coletividade e 

apropriando-se integralmente dessa mais-valia fundiária, cujos 

impactos (de ordem ambiental e urbanística) difusos hão de ser 

suportados por toda a coletividade. As fissuras no perímetro 

urbano espancam a Lei Maestra do desenvolvimento da cidade, 

posto que o elemento fronteiriço  compõe, materialmente, o 

próprio conteúdo do Plano Diretor Municipal, nos termos do art. 3º, 

III da Lei Estadual n. 15.229/2006: 

Art. 3°. Na elaboração, implementação e controle dos 

Planos Diretores Municipais os Municípios deverão 

observar as disposições do Estatuto da Cidade e deverão 

ser constituídos ao menos de:  

(...) 

III - legislação básica constituída de leis do Plano Diretor 

Municipal, Perímetro Urbano, Parcelamento do Solo para 

fins Urbanos, Uso e Ocupação do Solo Urbano e Rural, 

Sistema Viário, Código de Obras, Código de Posturas e 

instrumentos instituídos pelo Estatuto da Cidade que 

sejam úteis ao Município; 

Portanto, todas as modificações perimetrais devem 

necessariamente respeitar a perspectiva sistêmica do 

planejamento urbano, observando as exigências e o rito especial 

do Plano Diretor, com aprofundados estudos técnicos – inclusive de 

impacto ambiental – e garantia de ampla participação popular. 

Como lei de efeitos concretos, inclusive, podem ser anulados, 

desde logo, pela via da Ação Civil Pública, despiciendo o recurso 
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ao controle de constitucionalidade concentrado, embora não 

afastado. 

Nesse diapasão, mesmo antes da inserção legislativa supra 

referida, assentaram-se as orientações deste Centro de Apoio 

Operacional (Consideração Técnica n. 12/2013 e Representação de 

Inconstitucionalidade contra Lei Municipal n. 11.847/13 de 

Londrina – item 10 do anexo), bem como volumosa jurisprudência:  

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE — MEDIDA 
CAUTELAR — DEFERIMENTO — FUNDAMENTO RELEVANTE E 
PERIGO NA DEMORA — SUSPENSÃO DAS LEIS COMPLEMENTARES 
MUNICIPAIS NOS 3.432/2010 E 3.317/2009. EFEITO 
REPRISTINATÓRIO — NÃO OCORRÊNCIA — SUSPENSÃO DAS LEIS 
REVOGADA E REVOGADORA. 

Deve ser deferida medida cautelar quando evidenciada a 
relevância dos fundamentos e o perigo na demora, 
consubstanciados, respectivamente, na violação aos art. 174, 
incisos IV e VI, art. 301, inciso I, a e b, inciso V, e art. 307, §§ 
1º e 3º, da Constituição do Estado de Mato Grosso, bem como 
nos inevitáveis transtornos à coletividade, decorrentes da 
implantação de novo perímetro urbano no Município de Várzea 
Grande. Não se verifica o efeito repristinatório quando 
suspensas, por medida cautelar, tanto a lei revogadora (Lei 
Complementar nº 3.432/2010) como a revogada (Lei 
Complementar nº 3.317/2009), com fundamento no parágrafo 
segundo do art. 11 da Lei nº 9.868/99. Medida Cautelar 
deferida. 

(TJMT. Tribunal Pleno. AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE nº 126737/2012. Rel.: Des. Luiz 
Carlos da Costa. Julgamento: 08 de novembro de 2012). 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N.°3.047/11 
DO MUNICÍPIO DE LINHARES. CONCESSÃO DE ALVARÁ E 
LICENCIAMENTO AMBIENTAL A ESTABELECIMENTOS 
INDUSTRIAIS, COMERCIAIS, RURAIS E DE SERVIÇOS. 
NECESSIDADE DE PRÉVIA PARTICIPAÇÃO POPULAR NA EDIÇÃO 
DE LEI QUE ALTERA REGRAS DE POLÍTICA DE 
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DESENVOLVIMENTO URBANO. VÍCIO FORMAL DETECTADO. NÃO 
CARACTERIZAÇÃO DE CONFLITO ENTRE NORMAS QUE GUARDAM 
RELAÇÃO SUBSIDIÁRIA. EXCESSO DE PODER LEGISLATIVO. VÍCIO 
MATERIAL CONFIGURADO.  INCONSTITUCIONALIDADE 
DECLARADA. 1) Reconhece-se a inconstitucionalidade formal 
na edição de norma estadual que promove alterações na 
política de desenvolvimento urbano sem prévia participação e 
discussão com a população, mediante audiências públicas e 
consulta às entidades comunitárias, consoante determina o 
art. 231 da Constituição Estadual e, por conseguinte, o Plano 
Diretor Urbano e a Leis de Uso e Ocupação do Solo do 
Município. Precedentes do Tribunal Pleno. (...) 5) 
Representação de inconstitucionalidade julgada procedente.  

(TJES, Ação de Inconstitucionalidade, 100110015854, Relator : 
JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: 
TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 14/06/2012) 

 

Ação direta de inconstitucionalidade - Lei n° 2.385, de 22 de 
fevereiro de 2007, que altera o perímetro urbano do aludido 
Município e dá outras providências. Lei municipal revogadora 
declarada inconstitucional - Efeito repristinatório - Ocorrência 
- Preliminar de carência da ação rejeitada. - Reunião de 
processos - Inadmissibilidade - ADIN referente à lei revogadora 
já julgada.  - Vício de iniciativa - Ocorrência - Norma de 
iniciativa parlamentar que envolve questão atinente ao uso e 
ocupação do solo interferindo diretamente no zoneamento e 
planejamento urbano – Inadmissibilidade - Competência 
exclusiva do Chefe do Poder Executivo - Violação ao princípio 
da separação dos poderes - Ofensa aos artigos 5o, 144, 180, 
inciso II e 181, da Constituição Estadual - Ação procedente. 

(TJSP. Órgão Especial. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 
154.179-0/5. Rel.: Des. Debatin Cardoso. Julgamento: 
22/10/2008). 

 

INCONSTITUCIONALIDADE - Lei Municipal de iniciativa de 
Vereador que altera, sem planejamento prévio, as zonas de 
expansão urbana - Ação Direta julgada procedente - Em certos 
temas urbanísticos, exigentes de prévio planejamento, tendo 
em vista o adequado desenvolvimento das cidades, a iniciativa 
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legislativa é exclusiva do Prefeito, sob cuja orientação e 
responsabilidade se preparam os diversos planos. 

(TJSP. Órgão Especial. AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE nº 66.667-0/6. Rel.: Des. Dante 
Busana. Julgamento: 12de setembro de 2001) 

 

 Assim, sobram indicações de que Prefeito Municipal, Sr. 

―...‖, pode ter se beneficiado do exercício de função pública, 

havendo nesse caso conflito de interesses no desempenho de seu 

munus.  

Fato este atentatório aos valores do art. 37 da Carta Magna, 

sobre os quais a Administração Pública está erigida, 

destacadamente os princípios da moralidade e da impessoalidade. 

Traduzem eles ―a ideia de que a atividade administrativa 

desenvolvida pelos servidores é sempre realizada em função do 

Estado-Administração e não em nome próprio‖14, o que não parece 

o caso. 

 Nesta esteira, há, em semelhante cenário, indícios de 

improbidade administrativa. 

 

É a consulta. 

 Curitiba, 26 de setembro de 2014 

 

                                                      
14

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