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CONSULTA N. 36/2014 
 

 
Procedimento Administrativo n. MPPR-0068.13.000137-0 (Originário) 
Procedimento Administrativo n. 0046.14.003820-2 (CAOP-HU) 
 
 

EMENTA: PARCELAMENTO DO SOLO PARA FINS 
URBANOS. DESRESPEITO AOS PARÂMETROS DE 
METRAGEM MÍNIMA DE LOTES E QUOTA DE ÁREAS 
INSTITUCIONAIS. EMPREENDIMENTO NÃO LEVADO A 
REGISTRO IMOBILIÁRIO. CRIME DO ARTIGO 50, 
PARÁGRAFO ÚNICO, I DA LEI 6.766/79. 
DESAPROPRIAÇÃO QUE SIBSTITUIU DOAÇÃO 
OBRIGATÓRIA DE TERRENO PARA SUPORTE DO 
SISTEMA VIÁRIO. ABSOLUTA NULIDADE DO ATO 
EXPROPRIATÓRIO E INDICÍDIOS DE IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA. CONFLITO DE INTERESSES. 
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. ALTERAÇÃO ARBITRÁRIA 
DE PERÍMETRO URBANO, SEM OBSERVÂNCIA DO 
PRÉVIO PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO. LEI DE 
EFEITOS CONCRETOS QUE MERECE SER COMBATIDA. 
 

I. Relato geral do caso 

  

Foi instaurada, em 18 de outubro de 2013, Notícia de Fato, posteriormente 

convertida em Procedimento Administrativo, com o fito de apurar possível 

loteamento clandestino no Município de Roncador. 

A notícia veio ao conhecimento do Ministério Público por meio da denúncia de 

contrato particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Urbano (fls.04-

05) com alegadas irregularidades registrais. No documento, o Sr. “.....” figura como 

vendedor e é qualificado como “legítimo possuidor” e proprietário da totalidade 

da chácara nº4-A-R, situada no perímetro urbano do Município de Roncador e 
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recentemente parcelada. O negócio teria por objeto a alienação de um lote da 

supracitada gleba ao Sr. “.....”, na data de 31 de março de 2011. 

Porém, uma vez analisada a Matrícula nº 9.447 do Ofício de Imóveis da 

Comarca de Iratema (fl. 12), constata-se que não há registro de transferência de 

propriedade da gleba a nenhum dos dois indivíduos que compõe as partes 

contratantes, vez que figuram como proprietários em condomínio apenas os 

Srs. “.....” e “.....”1. Da mesma forma, não consta inscrição na matrícula do 

loteamento da área, mas tão somente de uma subdivisão da área em três partes, a 

qual teria dado origens às chácaras 4-A-R-A (Matricula 10.279), 4-A-R-B (Matricula 

10.280) e 4-A-R-R (Matricula 10.281). Subdivisão esta operada na data de 02 de 

março de 2012. 

Com efeito, acha-se consignado que o Sr. “.....” apresentou requerimento para 

aprovação de subdivisão dos lotes da chácara 4-A-R, em 14 de abril de 2011 (fl. 

18). Porém, pela resposta ao ofício nº 670/2014 remetida posteriormente pelo 

Município, se esclarece que o pedido de subdivisão de lotes registrado pelo ente diz 

respeito a uma resultante de 24 chácaras e não 03, de forma que, ao que tudo 

indica, a subdivisão registrada em cartório não guarda relação com este 

fracionamento subsequente protocolado na Prefeitura de Roncador.  

 Em todo caso, a solicitação de subdivisão levada à apreciação do Município, 

ocorreu ao menos 14 (quatorze) dias após o início da venda dos lotes operada 

por “.....”, conforme se depreende do contrato de compra e venda relativo à mesma 

área, ou seja, sem o devido licenciamento e aprovação por parte do órgão 

municipal competente. 

                                                 
1 Embora a pessoa de Hermelino Pires da Costa conste como coproprietário da área, há fortes indícios de que 
se trata da venda de um lote que foi registrado pelo regime de condomínio, uma vez que não há registro do 
loteamento da área. Note-se que a área registrada é de 231,00 m², medida que corresponde exatamente aos 
lotes superiores da planta. No regime de condomínio, os coproprietários possuem frações ideias da 
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Ainda, do caderno investigatório consta contratação realizada pelo Sr. “.....” de 

serviço de profissional de arquitetura e urbanismo para elaboração dos croquis e 

plantas da subdivisão do lote 4-A-R em 23 partes (fls. 08 e 09). O serviço iniciou-

se em 29 de março de 2011 e foi concluído em 29 de junho de 2011. 

 As 23 partes resultantes da subdivisão conformaram duas quadras de 11 

lotes e uma rua (chácara 4-A-R-B).  Tal fato é confirmado pelo Decreto de 

Desapropriação nº 12, de 17 de fevereiro 2012, acostado à fl. 19, que declara de 

utilidade pública para fins de desapropriação (dita “amigável”) a chácara 4-A-R-B, 

medindo 1.232,8 m², a fim de torná-la via pública. O ato é de autoria do então 

Prefeito Municipal, Sr. “.....”. 

A despeito disso, integra os autos (fl.24), contraditoriamente, ofício assinado 

pelo Sr. “.....”, na qualidade de “proprietário/procurador”, por meio do qual 

comunica suposta doação da supracitada chácara 4-A-R-B ao Município de 

Roncador.  

Questionada a atual gestão do Município sobre a citada desapropriação e seu 

suposto valor indenizatório (Ofício nº 670/2014-GPJ), o ente respondeu que, ao que 

consta no Departamento de Contabilidade, nenhum pagamento realizado a título de 

aquisição de bem imóvel foi feito ao Sr. “.....”.  

Consta, ainda, dentre as informações remetidas pela atual gestão do Município 

de Roncador, o Decreto nº 029 de 30 de dezembro de 2012 (fl. 46), assinado pelo 

então Prefeito Municipal, Sr. “.....”, aprovando o “Loteamento “.....”. O parcelamento 

incide sobre a área urbana registrada na Matrícula n. 10.280 do CRI do Município de 

Iretama (subdivisão da chácara n. 4-A-R-B) 

 Tal documento evidencia a ciência do Município da qualidade de loteamento 

da área, apesar de o ente negar que tenha tomado conhecimento do 

                                                                                                                                                              
propriedade, de forma que o registro tal qual realizado, constitui burla à lei de parcelamento do solo pelo 
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empreendimento, reafirmando possuir cadastro apenas do pedido de subdivisão 

anterior, conforme leitura das respostas aos Ofícios 331/2013 (fl.31)  e 670/2014 

(fls. não numeradas).. 

 Por sua vez, no tocante às obras de infraestrutura básica, devidas pelo 

loteador, verifica-se, à folha 23, Termo de Caução, datado de 30 de dezembro de 

2012, celebrado entre o Município de Roncador e os proprietários do Loteamento 

“.....”. Note-se que, embora não seja proprietário formal dos imóveis, o Sr. “.....” é o 

único a firmar o documento, como “representante legal do loteamento”. Nesse 

sentido, existe Ofício do Município de Roncador dirigido ao Cartório de Registro de 

Imóveis de Iretama (fl. 25), dando conta de que “rua projetada A” já se encontra com 

rede de água potável instalada e projeto elétrico em execução. 

Questionado sobre os atos normativos que regem a aprovação de subdivisão 

de lotes, o Município remeteu legislação municipal relativa ao Uso e Ocupação do 

Solo – Lei nº 303/1993.Em pesquisa complementar realizada por este CAOP, dada a 

insuficiência da legislação remetida, foi encontrado no sítio virtual do Município a 

Lei nº 349/1996, que dispõe sobre o parcelamento do solo. Constatou-se ainda, Lei 

de Uso e Ocupação do Solo – Lei 347/1996, posterior à remetida pela gestão 

municipal.  

Ato contínuo, encaminhou o Promotor de Justiça presidente do feito os autos 

em sede de consulta a este órgão auxiliar, o qual, em face da complexidade do caso e 

dos elementos fáticos dissonantes, asseverou a necessidade de complementação dos 

dados, com relação a: 

a) cargo e função do Sr. “.....” anterior ao mandato de vereador 

b) ao pagamento da indenização relativo à desapropriação da Chácara 4-A-R-

Bc) certidões atualizadas das matrículas das chácaras 4-A-R-A, 4-A-R-B e 4-A-R-R, 

                                                                                                                                                              
empreendedor.  
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resultantes da subdivisão da chácara 4-A-R.Entrementes, em busca realizada por 

este Centro de Apoio de Habitação de Urbanismo, foi localizado Projeto de Lei de 

autoria do Sr. Ronaldo A. P. dos Santos, já na condição atual de vereador e presidente 

da Câmara Municipal de Roncador, para denominação da referida via do Loteamento 

“.....” de “Rua “.....”. Assim, depreende-se que o loteamento em questão é fato público 

e notório, potencialmente já ocupado e edificado, embora sobre isso silencie a 

documentação.  

Os esclarecimentos complementares foram recebidos do órgão consulente na 

data de 28 de julho do corrente, permitindo aferir que: 

a) o Sr. “.....” de fato durante o período de trâmite da subdivisão da chácara 4-

A-R figura no quadro de funcionários públicos do Município.  

b) em relação ao valor indenizatório da desapropriação da Chácara 4-A-R-

B pelo Decreto nº 12/2012, foi informado que ao que consta nos registros 

do Departamento de Contabilidade do Município, nenhum valor foi 

repassado ao Sr. “.....” (proprietário do lote desapropriado).  

c) nas matrículas referentes à área do Loteamento “.....”remetidas pelo 

Registro de Imóveis de Iretama (Resposta ao Ofício nº 671/2014), não foi 

averbada a desapropriação da chácara 4-A-R-B (matrícula 10.280), 

tampouco qualquer projeto de parcelamento das chácaras 4-A-R-A e 4-A-

R-R (matrículas 10.279 e 10.281, respectivamente). Seguem oficialmente 

como proprietários das mesmas os Srs. “.....”e “.....”. 

 

É o breve relato. 

 

2. Ponderações do Centro de Apoio de Habitação e Urbanismo 
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2.1. Das irregularidades urbanístico-registrais e ambientais 

 

Inicialmente, cumpre ressaltar que se trata, in casu, efetivamente, de 

loteamento e não de mera subdivisão, de forma que o registro na matrícula (de 

subdivisão em três lotes) e o procedimento na prefeitura (de mera subdivisão) não 

são adequados para intervenção que efetivamente ocorreu sobre a área.  

A informação objetiva constante no expediente em tela que demonstra tal 

afirmação é a de que o pedido de subdivisão protocolado perante a prefeitura 

engendrou 23 lotes, dentre os quais 11 não teriam testada para via pública, sendo 

prevista a transformação do décimo terceiro lote (chácara 4-A-R) em rua para 

viabilizá-los (vide plantas remetidas pelo Município na resposta ao ofício 

670/2014). 

O regime jurídico dos parcelamentos do solo para fins urbanos são definidos 

na Lei n. 6.766 de dezembro de 1979. A distinção entre tais atos presta-se ao 

estabelecimento de diferentes critérios a serem seguidos pelos empreendedores 

quando do pedido de aprovação dos seus projetos junto às prefeituras Municipais. 

Em síntese, o loteamento é 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.2  

                                                 

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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Assim, tendo em vista que a subdivisão 4-A-R-B veio a tornar-se uma via 

pública entre as outras duas subdivisões (4-A-R-A e 4-A-R-R), que por sua vez foram 

divididas cada uma em 11 lotes, caracteriza-se, de fato e de direito, o loteamento. 

 O desmembramento, por seu turno, é a hipótese de subdivisão de gleba em 

lotes também destinados a edificação, porém com aproveitamento do sistema viário 

existente (as glebas resultantes devem ter testadas para via pública). Ou seja, o 

desmembramento é possível desde que não implique em abertura de novas vias 

e logradouros públicos, nem prolongamento, modificação ou ampliação dos já 

existentes.   Doutro modo, feita uma análise a partir da sistemática urbanística 

brasileira, aduz-se ainda, que a verificação da existência dos equipamentos públicos 

necessários à efetiva ocupação do espaço também é necessária ao desmembramento. 

De acordo com Luís Eduardo Couto de Oliveira Souto: 

 

Examinando-se os conceitos apresentados com a nova roupagem 
constitucional e urbanística vigente, muito embora a figura jurídica do 
desmembramento seja admitida como aquela hipótese de subdivisão de 
lotes para edificação sem a necessidade de abertura de novas vias de 
circulação, logradouros públicos ou alterações no sistema viário 
existente, nos termos do § 2º do art. 2º da Lei n. 6.766/79, a contrario 
senso, a leitura que se faz à caracterização do instituto remete à pré-
existência, no local do empreendimento, de todos os equipamentos 
urbanísticos de interesse público necessários à sua correta urbanização 
exigidos à aprovação de um loteamento, tanto aqueles voltados a fins 
institucionais, de equipamentos públicos, sistema viário, plano de 
arruamento, quanto a existência de áreas verdes, a serem aproveitados 
pelo empreendimento que se pretenda aprovar. (...) Raciocínio oposto 
seria conceder aos postulantes do desmembramento uma situação de 
privilégio em relação ao loteador, possibilitando um aproveitamento 
maior da gleba inobstante a eventual ausência prévia das áreas 
institucionais e áreas verdes correspondentes a área a ser 
desmembrada.3   

                                                 
3 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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 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; os projetos 

(pavimentação, elétrico, galerias pluviais; cessão de percentual para a área destinada 

a  implantação de equipamentos comunitários; cronograma de execução de obras, a 

exigência de caução e registro especial no cartório imobiliário). 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. Exigência essa, 

note-se, aparentemente não verificada pelo Município de Roncador quando da 

autorização do empreendimento em comento. Já no desmembramento, tal 

obrigação não se verifica.  Disso resulta que o desmembramento é uma forma de 

parcelamento do solo simplificada, mais conveniente ao empreendedor, 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. No 

tocante à definição dessas frações serem transferidas ao Poder Público, 

originalmente, a lei n. 6.766/79 exigia, inflexivelmente, o mínimo de 35% da gleba 

primordial, porém o advento da Lei nº 9.785/1999, houve delegação aos 

municípios para normatizar a matéria em seu território. 

 Conforme a legislação do Município de Roncador (Lei nº 349/96), que 

reproduz a caracterização de desmembramento e loteamento da legislação federal, 

as áreas destinadas ao poder público para instalação de equipamentos 

urbanos não poderão ser inferiores a 40% da metragem total: 

  

Art. 8º Os logradouros públicos deverão atender, pelo menos, aos 
seguintes requisitos:  
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I – as áreas destinadas a sistema de circulação, a implantação de 
equipamentos urbanos e comunitários, bem como espaços livres de uso 
público, serão proporcionais à densidade de ocupação prevista para a 
gleba, ressalvado o disposto no Parágrafo 1º deste artigo; 
II. os lotes terão área mínima de 360,00 m² (trezentos e sessenta 
metros quadrados) e frente mínima de 12,00 (doze metros), salvo 
quando a Legislação de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo Urbano 
indicar outras exigências ou quando o loteamento se destinar a 
urbanização específica para conjuntos habitacionais de interesse 
social, previamente aprovados por órgãos públicos competentes; 
[...] 
§ 1º A percentagem de áreas públicas previstas no Inciso I deste 
Artigo não poderá ser inferior a 40% (quarenta por cento) da 
gleba, salvo nos loteamentos destinados ao uso industrial cujos lotes 
forem maiores que 15.000,00 m² (quinze mil metros quadrados), caso 
em que a porcentagem poderá ser reduzida.  

  

 Assim, não houve verificação da quota de áreas destinada às funções 

públicas, bem como de outros parâmetros urbanísticos dispostos na legislação 

local, como por exemplo, o tamanho dos lotes.  Se áreas devidas ao poder público 

municipal não foram transferidas, caracteriza-se inegável prejuízo ao Erário Público. 

Tão freqüentes são as tentativas de burlar os ditames legais, que o Tribunal de 

Justiça do Estado do Paraná teve se reafirmar a óbvia distinção de modalidades: 

 

EMENTA: 1) DIREITO ADMINISTRATIVO. PARCELAMENTO DO 
SOLO. PRETENSÃO DE LOTEAMENTO. DEFERIMENTO DE 
AUTORIZAÇÃO PARA DESMEMBRAMENTO. ILEGALIDADE EM 
SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. NÃO CUMPRIMENTO DOS 
REQUISITOS LEGAIS. 
a) A Lei nº 6766/79, que dispõe sobre o parcelamento do solo 
municipal, preceitua que: "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 
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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.” 
b) Portanto, a legislação diferencia loteamento de 
desmembramento, conceituando aquele como 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. 
c) Restou incontroverso nos autos que, segundo o conceito legal, 
os Agravantes pretendem o parcelamento do solo urbano 
mediante loteamento, já que visam 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. (...) 
(TJPR. 5ª C. Cível. AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1107852-5. 
Rel.: Des. Leonel Cunha. Julgamento: 05/11/2013). 

 

 Nesse passo, registra-se que 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 engendre obrigações ao loteador, ou seja, corresponda aos 

investimentos efetivados. Além da parcela da área destinada ao Poder Público, ele 

deverá se responsabilizar pela implantação da infraestrutura básica no local, desde 

logo, ou mediante cronograma de obras com termo de caução.  

 Ademais, constam dos autos Termo de Caução firmado entre Município e o 

representante legal do loteamento, no qual resta caucionado em favor do primeiro, 1 

(um) lote resultante da subdivisão da chácara 4-A-R-B (fl. 23). Mais adiante consta 

declaração prestada pelo então Prefeito “.....”, na forma de ofício destinado ao 
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cartório de registro de imóveis, dando conta de que a “Rua Projetada A” já se 

encontra com rede de água potável e projeto elétrico em andamento junto a Copel. 

Porém, a caução não chegou a ser averbada na matrícula do imóvel no Registro de 

Imóveis. De forma que a situação da infraestrutura do loteamento, bem como quem 

efetivamente arcou com suas despesas deverá ser averiguado. Isso porque a 

dispensa de melhoramentos e de cessão das áreas institucionais e verdes em 

desmembramentos fictícios (loteamentos, na realidade), além de gerar relevante 

passivo para o Erário Público, lesa diretamente o direito coletivo à moradia digna 

dos adquirentes dos lotes, que não gozarão da de reserva fundiária suficiente para 

futura implantação de equipamentos públicos e comunitários. 

Outrossim, patente a clandestinidade da operação, posto que os negócios 

jurídicos foram realizados a partir de uma planta de loteamento informal da área 4-

A-R, iniciando-se antes mesmo do pedido de subdivisão da área à Prefeitura por 

parte de seu proprietário (Sr. “.....”). A seu turno, o pedido de subdivisão da área 

protocolado na Prefeitura Municipal não guarda qualquer relação com as 

informações inscritas nas matrículas existentes em cartório. Vale dizer: não foi o 

loteamento, em nenhum momento, levado a efetivo registro imobiliário, como exige 

a lei. Destrate, sobejam irregularidades do ponto de vista registral, que igualmente 

prejudicam os adquirentes de lotes da área. Como a negociação está sendo realizada 

de maneira informal, por sujeito que para todos os efeitos legais não é proprietário, 

não há qualquer segurança jurídica para os compradores.  

Nesse sentido, o artigo 50 da Lei 6.766/1979 dispõe:  

 

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 Municipíos; 
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II - dar início, de qualquer modo, ou efetuar loteamento ou desmembramento 
do solo para fins urbanos sem observância das determinações constantes do 
ato administrativo de licença; 

III - fazer ou veicular em proposta, contrato, prospecto ou comunicação 
ao público ou a interessados, afirmação falsa sobre a legalidade de 
loteamento ou desmembramento do solo para fins urbanos, ou ocultar 
fraudulentamente fato a ele relativo. 

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. 

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. 

II - com inexistência de título legítimo de propriedade do imóvel loteado 
ou desmembrado, ressalvado o disposto no art. 18, §§ 4o e 5o, desta Lei, 
ou com omissão fraudulenta de fato a ele relativo, se o fato não 
constituir crime mais grave.         

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. 

Art. 51. Quem, de qualquer modo, concorra para a prática dos crimes 
previstos no artigo anterior desta Lei incide nas penas a estes cominadas, 
considerados em especial os atos praticados na qualidade de mandatário de 
loteador, diretor ou gerente de sociedade. 

 

 Assim, constatados negócios jurídicos na inexistência do registro do 

loteamento, impõe-se a persecução criminal, pelo tipo supra referenciado, sem 

prejuízo de que se demande, eventualmente, a regularização integral e eventual 

compensação ambiental-urbanística (para a proteção dos consumidores de boa-fé, 

sobretudo se já instalados e consolidados na área) do loteamento em sede de 

proposta de suspensão condicional do processo, conforme experiência exitosa de 

outras Promotorias de Justiça do Paraná (modelos de peça em anexo, item 8 ). 

 Ulteriormente, no que tange ao quesito em comento, de se sublinhar a 

imprescindibilidade também de licenciamento ambiental para a execução de 
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empreendimento imobiliário desta natureza, de acordo com os arts. 150 e seguintes 

da Resolução n. 31/1998 da Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Paraná: 

 

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. 

 

 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) clandestinos a responsabilidade criminal de cunho ambiental pela 

incorrência no tipo descrito no art. 60 da Lei n. 9.605/1998: 

 

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. 

 

2.2. Do fumus de lesão ao patrimônio público e à moralidade 

administrativa 
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No que diz respeito à intervenção do Poder Executivo do Município de 

Roncador na situação narrada, persistem fortes indícios de vício no 

licenciamento/auorização da suposta “subdivisão”. De plano, constata-se que houve 

caracterização equivocada quando se deu procedência ao pedido de subdivisão, na 

medida em que as plantas apresentadas demonstram de modo inconteste que se 

trata, em realidade, de projeto de loteamento (vide Resposta ao Ofício nº 670/2014- 

GPJ, item 5 do anexo). Noutro giro, apesar da insistência da informação remetida 

pelo Município de que se trata de subdivisão, consta entre a documentação o Decreto 

nº 29/2012, no qual então Prefeito “.....” aprova expressamente o “Loteamento “.....” 

(fl. 46). Nesse sentido suficientes elementos foram acostados ao procedimento para 

demonstrar, ao menos, a desídia da Administração do Município de Roncador na 

fiscalização e repressão das irregularidades.  

De se salientar que, ainda que se não verifique corrupção ativa ou passiva in re 

ipsa, não se há de afastar o sentido ampliado da improbidade administrativa, que 

abarca a omissão no exercício de dever legal, como o dever de adequado 

ordenamento e controle do uso e ocupação do solo urbano, que, para os Municípios 

emana, em sede originária, do art. 30, VIII, da Constituição Federal: 

 
Art. 30. Compete aos Municípios: 
(...) 
VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento 
territorial, mediante planejamento e controle do uso, do 
parcelamento e da ocupação do solo urbano; 

 

  
O objetivo finalístico do dispositivo é, precisamente, assegurar o crescimento 

ordenado, equilibrado, planejado, da cidade, com expansão que atenda à função 

social da propriedade urbana, a qual se conforma, nos dizeres do art. 182, §2º, sob a 

égide do Plano Diretor Municipal. A responsabilidade do Município pela fiscalização 
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de novos loteamentos, em particular daqueles por ele mesmo aprovados, lhe é 

inerente e cogente, não cabendo discricionariedade ou juízo de conveniência: 

 
De conseguinte, se descumprida a obrigação de fiscalizar, que 
lhe é inerente, parece-nos ficar o Município responsável, 
perante terceiros, por essas obras de infra-estrutura, e, 
inclusive, principalmente se deixar formar-se loteamento 
clandestino. (...).4 
 

 Trata-se de enquadramento possível em conjugada inteligência com o art. 11, 

destacadamente em seus incisos I e II, 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: 
I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou 
diverso daquele previsto, na regra de competência; 
II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício; 

 
 

 Notório que o advérbio “notadamente” que precede os incisos dos artigos 9º, 

10º e 11 do diploma implica em que as situações descritas sejam exemplificativas, de 

modo que hipóteses não previstas inserem-se no caput, desde que preenchidos os 

seus requisitos. Para tanto, os elementos essenciais que deverão estar presentes são 

a confessada concomitância de atividades, o efetivo poder decisório atribuído ao 

servidores investigado pelo cargo que ocupava, bem como consciência acerca dos 

benefícios regateados. Retardar ou deixar de exercer o poder de polícia para 

fiscalizar e coibir a urbanização predatória são, com efeito, condutas ímprobas: 

 

                                                 
4 FIGUEIREDO, Lúcia Valle. Disciplina Urbanística da Propriedade. 2ª Edição. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 
100-101. 
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O Executivo promove a tutela da ordem urbanística na medida 
em que aplica corretamente a respectiva legislação e fiscaliza 
seu cumprimento pelos administrados. Mas pode ocorrer 
negligência nessa conduta, gerando danos à coletividade, 
quando deixa de exercer seu poder de polícia, na contenção das 
irregularidades. 
(…) 
Esse controle se faz exercendo o poder de polícia, que é o poder-
dever de aplicar multas,expedir notificações, executar 
administrativamente embargos, interdições e demolições, as 
chamadas medidas de polícia repressiva, que derivam de sua 
atividade de fiscalização obrigatória, portanto de natureza 
vinculada.  
Para obras não licenciadas (clandestinas) compete-lhe o 
embargo das edificações e sua demolição sem procedimento 
formal, mediante ordem sumária precedida de simples 
constatação por auto de infração. 
A falta de comando, de fiscalização, de exercício do poder de 
polícia pelas autoridades e agentes municipais sobre o processo 
de urbanização predatória e irracional irradia efeitos pela 
comunidade, razão pela qual eventual inércia pode gerar tanto a 
responsabilização do Município em ação civil pública (por 
omissão) quanto do agente ou servidor público omisso, ora por 
improbidade administrativa (Lei 8.429/92, art. 11, II) e crime 
de prevaricação ou, conforme o caso, em se tratando de 
loteamentos clandestinos, por crime tipificado no artigo 50 da 
Lei 6. 766/79, na forma de delito comissivo por omissão 
penalmente relevante.5 

 

Em adendo, urge proceder a investigação mais pormenorizada sobre a 

desapropriação da Chácara 4-A-R (fl. 19), que veio a tornar-se a via pública que 

atravessa o loteamento “.....”.  Embora a atual gestão do Município tenha informando 

que não consta em seus registros despesa realizada a título de aquisição de bem 

                                                 
5 FREITAS, José Carlos de. Direito Urbanístico. Manual de Direitos Difusos. Coord. Vidal Serrano Nunes Júnior. 
São Paulo: Editora Verbatim, 2009, p. 421-422. 
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imóvel do então proprietário, Sr. “.....” (Resposta ao Ofício 670/2014 – GPJ, item 5 do 

anexo), resta fumus de dano imediato ao Patrimônio Público, havendo o Município 

desembolsado valores por área que deveria adquirir gratuitamente.  

 Em se constatando que houve desapropriação com pagamento de valor 

indenizatório, o ato deverá ser anulado por flagrante contrariedade ao interesse 

público e o valor pago ressarcido, em consonância com o disposto pela Súmula 

473/STF, que dispõe que “de atos administrativos eivados de ilegalidade não se 

originam direitos para os particulares”. 

Aproximadamente um mês após a desapropriação, foi protocolado ofício 

sumário e informal de doação por “.....”, na qualidade de procurador e proprietário 

do lote destinado a arruamento, em favor do Município de Roncador. Novamente, 

ambas, desapropriação e doação, não constam registradas na matrícula do imóvel6. 

Nem haveria qualquer necessidade de tal expediente, posto que as áreas 

institucionais se incorporam automaticamente ao domínio público quando do 

registro do loteamento. Tal compreensão encontra-se expressamente estampada na 

Lei 6.677/797 e de há muito reafirmada pela jurisprudência:  

 
CIVIL – ÁREA LOTEADA – VIAS E LOGRADOUROS – DOMÍNIO DO 
MUNICÍPIO. I – A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE ASSENTOU 
ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE A APROVAÇÃO E O REGISTRO 
DO PROJETO PASSAM AS ÁREAS DESTINADAS ÀS VIAS E 

                                                 
6 Frisa-se aqui, que a única alteração constante no Registro de imóveis fora a inclusão de Hermelino Pires da 
Costa como coproprietário e a posterior subdivisão da área 4-A-R em três chácaras, em março de 2012. 
Inclusive, o lançamento de IPTU do ano de 2013 incide ainda sobre a totalidade da chácara 4-A-R e tem como 
sujeito passivo apenas Aníbal Soares da Rocha, ignorando-se as últimas alterações.  
7 “Art. 22. Desde a data de registro do loteamento, passam a integrar o domínio do Município as vias e praças, os 
espaços livres e as áreas destinadas a edifícios públicos e outros equipamentos urbanos, constantes do projeto e 
do memorial descritivo. 
Parágrafo único.  Na hipótese de parcelamento do solo implantado e não registrado, o Município poderá 
requerer, por meio da apresentação de planta de parcelamento elaborada pelo loteador ou aprovada pelo 
Município e de declaração de que o parcelamento se encontra implantado, o registro das áreas destinadas a uso 
público, que passarão dessa forma a integrar o seu domínio.” 
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LOGRADOUROS PÚBLICOS, EM TERRENO LOTEADO, AO DOMÍNIO 
PÚBLICO, INDEPENDENTEMENTE DE TÍTULO AQUISITIVO E 
TRANSCRIÇÃO II  - INVIAVEL REEXAMINAR-SE EM SEDE DE 
ESPECIAL MATERIA DE PROVA. III - RECURSO NÃO CONHECIDO.  

(STJ – 3ª Turma – Resp n. 10.703/SP – Rel. Min. Waldemar Zveiter – 
Julgamento: 19/08/1991) 

 

 Impende, por conseguinte, verificar de forma mais pormenorizada se houve, 

efetivamente, locupletação de particular com leniência ou em conluio com agente 

público no âmbito do licenciamento e da fiscalização do parcelamento sob análise. 

Sobretudo, eventual assunção pelo Poder Público dos ônus urbanísticos (cessão de 

áreas livres) ou financeiros (custeio de obras de infraestrutura) que devem ser 

suportados pelo loteador caracteriza improbidade administrativa, na dicção de 

recentes pronunciamentos do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná: 

 

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE 
RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA. LOTEAMENTO. INSTALAÇÃO DA REDE DE 
ESGOTO SANITÁRIO. OBRIGAÇÃO IMPOSTA À LOTEADORA 
QUANDO DA APROVAÇÃO DO PROJETO. ÔNUS TRANSFERIDO 
AO SISTEMA AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 
(AUTARQUIA MUNICIPAL). OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA 
LEGALIDADE E DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. LESÃO AO 
ERÁRIO MUNICIPAL. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS 
DESPROVIDOS. ADEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DAS PENAS 
IMPOSTAS EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO D 
PROPORCIONALIDADE. 

(TJPR. 4ª Câmara Cível. APELAÇÃO CÍVEL N.º 370.133-1. Rel.: 
Des. Xisto Pereira. Julgamento: 09/03/2010) 

 

Especificamente em relação à figura de “.....”, atualmente vereador e 

anteriormente servidor público do município, cumpre ressaltar que sua assinatura 
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parece constar nos documentos acostados às fls. 20 e 36 na certificação de 

protocolo pela Prefeitura e ainda, nos documentos acostados às fls. 34 e 27-28, nos 

quais sua assinatura consta no lugar da de “.....” (proprietário do loteamento, cuja 

assinatura própria pode ser verificada às fls. 08 e 18). 

 É dizer, o representado figura ora como representante do loteamento, ora 

como seu “procurador e proprietário”, e ainda como funcionário municipal 

interveniente, de algum modo, no processo administrativo, apontando para 

inexpugnável conflito de interesses. Coforme perfil da candidatura do vereador 

disponibilizada pelo Tribunal Superior Eleitoral (vide anexos), a ocupação anterior à 

eleição fora de Servidor Público Municipal. Questionado Município sobre a lotação 

de Ronaldo, o ente remeteu uma série de documentos dando conta do histórico de 

cargos do servidor (Ofício nº 248/2014-GPJ, em anexo). À época da primeira 

situação, em que se suspeita ter o Sr. “.....” certificado a recepção de pedido em que 

se achava implicado, o cargo ocupado era de Assistente Técnico Administrativo 

(Portaria de nomeação nº 023/2012, documento nº 7 do anexo).  

Noutra esteira, com o início do mandato eletivo do Sr. “.....”, verifica-se no 

procedimento que, perquirido na qualidade de pessoa física e empreendedor 

privado pela Promotoria de Justiça de Iretama, via Ofício nº 222/2014, o mesmo o 

contestou na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Roncador, utilizando 

timbre oficial em sua resposta. Ainda, em pesquisa realizada por esse Centro de 

Apoio, foi encontrado Projeto de Lei (PL nº 04/2013) de autoria do vereador, 

propondo a nomeação da rua projetada dentro Loteamento “.....”, o qual capitaneou.   

 Assim, soçobram indicações de que o particular se teria 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 
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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” 8, o que não parece o caso. 

 As duas hipóteses que saltam à vista são respectivamente os indícios de 

enriquecimento ilícito, que se aperfeiçoa por ação ou omissão no exercício da função 

pública para angariar vantagem econômica; e a deslealdade funcional, pelo 

desempenho de papéis contraditórios na administração da coisa pública e na vida 

profissional privada, situação que já ensejou atuação do Parquet em caso similar na 

Comarca de Guaíra, do qual se remetem, em anexo, materiais complementares para 

análise (inicial de Ação Civil Pública , item 9 dos anexos9). 

 
 

2.3. Da ilicitude nas reiteradas expansões do perímetro urbano 

 

Por fim, decalca-se da legislação encaminhada pela atual gestão do Município 

de Roncador, especificamente a Lei nº 955/2011 (fl. 47), que versa sobre a 

ampliação do perímetro urbano, ofende a todos as diretrizes normativas de nosso 

ordenamento. Além da lei aprovada irregularmente no ano de 2011, foi encontrada 

em consulta ao sítio virtual da Câmara de Vereadores do Município de Roncador, o 

Projeto de Lei nº 08/2014, de autoria do Sr. “.....”, que inclui no perímetro urbano 

um único imóvel, carecendo-lhe justa motivação, estudos preliminares e 

devido planejamento participativo. O projeto de lei data de maio do presente ano, 

não sendo possível averiguar se o mesmo já foi apreciado pelos edis. De qualquer 

sorte, o ato apresenta vício de origem ao violar os preceitos dispostos no artigo 42-B 

da Lei n. 10.257/2001 (Estatuto da Cidade). Transcreve-se:  

                                                 
8 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 102. 
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 Art. 42-B.  Os Municípios que pretendam ampliar o seu perímetro 
urbano após a data de publicação desta Lei deverão elaborar 
projeto específico que contenha, no mínimo:     

 I - demarcação do novo perímetro urbano;     

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

                                                                                                                                                              
9 A qual, por sua vez, derivou da Consulta n. 105/2013 deste órgão auxiliar, disponível em: 
http://www.urbanismo.mppr.mp.br/arquivos/File/Consulta1052014corrigida.pdf  

http://www.urbanismo.mppr.mp.br/arquivos/File/Consulta1052014corrigida.pdf
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A previsão do citado dispositivo, agregado ao Estatuto da Cidade no ano de 

2012, por força da Lei Federal n. 12.608, tem 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 

urbanítica) difusos hão de ser suportados por toda a coletividade de cidadãos. As 

fissuras no perímetro urbano espancam a Lei Maestra do desenvolvimento da 

cidade, posto que 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, 
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inclusive, podem ser anulados, desde logo, pela via da Ação Civil Pública, despiciendo 

o recurso ao controle de constitucionalidade concentrado, embora não afastado10. 

Nesse diapasão, mesmo antes da inserção legislativa supra referida, 

assentaram-se as orientações deste Centro de Apoio Operacional (Consideração 

Técnica n. 12/201311 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 

                                                 
10 “EMENTA: PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM BASE EM INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. 
EFICÁCIA ERGA OMNES. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM . LEGITIMIDADE 
ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. O novel art. 129, III, da Constituição Federal habilitou o Ministério 
Público à promoção de qualquer espécie de ação na defesa do patrimônio público social não se limitando à 
ação de reparação de danos. 2. Em conseqüência, legitima-se o Ministério Público a toda e qualquer demanda 
que vise à defesa do patrimônio público (neste inserido o histórico, cultural, urbanístico, ambiental, etc), sob o 
ângulo material (perdas e danos) ou imaterial (lesão à moralidade). 3. O Ministério Público tem legitimidade 
para propor ação civil pública, fundamentada em inconstitucionalidade de lei, na qual opera-se apenas o 
controle difuso ou incidenter tantum de constitucionalidade. Precedente do STF. 4. A declaração incidental de 
constitucionalidade não tem eficácia erga omnes, porquanto é premissa do pedido (art. 469, III, do CPC). 5. 
Pretensão do Parquet que objetiva que o Distrito Federal se abstenha de conceder termo de ocupação, alvarás 
de construção e de funcionamento, deixe de aprovar os projetos de arquitetura e/ou engenharia a quaisquer 
pessoas físicas ou jurídicas, que ocupem ou venham a ocupar áreas públicas de uso comum do povo 
localizadas na 705 Norte. 6. Recurso especial provido.” (STJ. 1ª Turma. RECURSO ESPECIAL Nº 489.225. Rel.: 
Min. Luiz Fux. Julgamento: 27/05/2003) 
11 Disponível em: http://www.urbanismo.mppr.mp.br/arquivos/File/CT_12_2013__2.pdf  

http://www.urbanismo.mppr.mp.br/arquivos/File/CT_12_2013__2.pdf
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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 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). 
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INCONSTITUCIONALIDADE - Lei Municipal de iniciativa de 
Vereador que altera, sem planejamento prévio, as zonas de 
expansão urbana - Ação Direta julgada procedente - Em certos 
temas urbanísticos, exigentes de prévio planejamento, tendo em 
vista o adequado desenvolvimento das cidades, a iniciativa 
legislativa é exclusiva do Prefeito, sob cuja orientação e 
responsabilidade se 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) 

 

3. Conclusão e Recomendações 

 

 Diante o escorço amealhado, recomenda-se:  

 

1) A conversão do presente Procedimento Administrativo em Inquérito 

Civil,  a fim de dar continuidade às investigações, visando a apurar eventuais 

atos de improbidade administrativa de viés urbanístico por parte dos agentes 

públicos intervenientes no licenciamento, bem como eventual ilícito penal 

praticado pelos loteadores/alienantes, no marco das Leis n. 6.766/1979 e n. 

9.605/1998; 

 

2) A imediata suspensão da comercialização dos lotes, bem como embargo 

de eventuais obras em andamento, para prevenir a expansão da ocupação 

inadequada, se possível com instalação de placas in loco e/ou anúncios em 

veículos de comunicação para caracterizar a publicidade das interdições; 

 

3)  Adote providências para a regularização do loteamento pelo 

empreendedor, devendo submetê-lo à aprovação aos órgãos competentes do 
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Município de Roncador  e ao Instituto Ambiental do Paraná e, em se 

verificando desídia do particular, a assunção pela Municipalidade de tais 

diligências, sempre às expensas do loteador, nos termos do art. da Lei n. 

6.766/1979. Caracterizada, todavia, a inviabilidade, por restrições 

urbanísticas ou ambientais, do parcelamento e ocupação de alguma fração ou 

da totalidade dos imóveis sob análise, orienta-se proceder ao desfazimento 

dos negócios entabulados, com ressarcimentos dos valores (inclusive de 

eventuais melhorias de urbanização realizadas pelos adquirentes) e 

indenização por perdas e danos (inclusive dano moral associado às condições 

de habitabilidade12), medida judicial de feição coletiva para a qual o Ministério 

Público tem legitimidade ativa, para defesa dos interesses consumeristas, 

aplicáveis aos loteamentos, à luz da jurisprudência contemporânea13.  

 

4) A anulação dos atos que alteraram o perímetro urbano do Município de 

Roncador ao arrepio da lei, pela via da Ação Civil Pública na tutela da ordem 

urbanística (art. 1º, VI da Lei n. 7.347/1985), uma vez que se tratam de 

normas de efeito concreto, cumulando, se necessário, pleito incidental de 

declaração de inconstitucionalidade. 

 

                                                 
12 “EMENTA: Ação de indenização por dano material e moral cumulada com obrigação de fazer. Loteamento 
irregular. Ausência de infraestrutura. Sentença de condenação ao pagamento de indenização por dano moral. 
Recurso da empresa loteadora. A ausência de qualquer serviços mínimos que possibilitem a vida urbana, 
como o abastecimento de água potável, mais de cinco anos depois da alienação do imóvel ao autor, ultrapassa 
situação de simples dissabor e caracterizar o dano moral indenizável, O arbitramento da indenização deve 
observar as circunstâncias do caso e a jurisprudência dos casos análogos.” (TJRS. 2ª Câmara Cível. Apelação 
Cível n. 70044384469. Rel.: Des. CARLOS CINI MARCHIONATTI.  Julgamento: 07 de março de 2012.) 
13 “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÕES DE REVISÃO E RESCISÃO CONTRATUAL – COMPROMISSO DE 
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – AGRAVO RETIDO – IRRESIGNAÇÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE 
DEFESA DO CONSUMIDOR –DECISÃO ACERTADA - NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM 
LOTEAMENTO QUE PERFAZ OS INDICATIVOS DOS ARTIGOS 2º E 3º DO CÓDIGO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR (...)” (TJPR. 6ª Câmara Cível. APELAÇÃO CÍVEL Nº 626.936-7. Rel.: DES. MARCO ANTONIO DE 
MORAES LEITE. Julgamento: 18 de abril de 2011).  
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É a consulta. 

 

 Curitiba, 22 de agosto de 2014. 
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THIAGO DE AZEVEDO PINHEIRO HOSHINO 
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