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CONSULTA Nº 25.2014 

 

Procedimento Administrativo nº MPPR-0123.13.000019-3 (Originário) 

Procedimento Administrativo nº MPPR-0046.14.002452-5 (CAOP-JHU) 

 

 

EMENTA: ORDENAMENTO E CONTROLE DO 

PARCELAMENTO, DO USO E DA OCUPAÇÃO 

DO SOLO URBANO. ART. 30, VIII DA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. 

COMPETÊNCIA MUNICIPAL. PODER-DEVER DE 

FISCALIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO, QUANDO 

VIÁVEL, DE LOTEAMENTOS, EDIFICAÇÕES E 

ATIVIDADES. OMISSÃO ENSEJADORA DE 

CULPA IN VIGILANDO.  ATIVIDADE 

VINCULADA. INDISPENSÁVEL ESTRUTURAÇÃO 

DE SETOR RESPONSÁVEL, COM EQUIPE 

TÉCNICA CAPACITADA. PREVISÃO 

CONTEMPLADA NO PLANO DE AÇÕES E 

INVESTIMENTOS (PAI). NECESSÁRIA 

ARTICULAÇÃO COM OS INSTRUMENTOS DE 

PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA. 

INCORPORAÇÃO DAS PRIORIDADES DO PLANO 

DIRETOR NO PLANO PLURIANUAL, NA LEI DE 

DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E NA LEI DO 

ORÇAMENTO ANUAL, NOS TERMOS DO ART. 

40, §1º DO ESTATUTO DA CIDADE E DO ART. 

3º, IV DA LEI ESTADUAL 15.229/2006. 

AUTOVINCULAÇÃO DO GESTOR QUE 

ESTREITA O ÂMBITO DE DISCRICIONARIEDADE 

NA ELEIÇÃO DOS GASTOS PÚBLICOS. 
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SUPREMACIA DOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA 

ADMINISTRATIVA E DA PARTICIPAÇÃO 

POPULAR. CONTINUIDADE DAS POLÍTICAS DE 

ESTADO. DIREITO À MORADIA, À CIDADE E AO 

MEIO AMBIENTE. MONITORAMENTO PELO 

MINISTÉRIO PÚBLICO, NA DEFESA DO 

PATRIMÔNIO SOCIAL URBANÍSTICO. 

 

I. Relatório do Caso 

 

Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado pela Promotora de 

Justiça “........”, em 29 de janeiro de 2013, com o fito de apurar possível 

omissão por parte do Município de Rio Branco do Sul no tocante ao controle do 

uso e ocupação do solo. 

Em sua denúncia (fls. 04), o representante, “........”, médico 

veterinário do Município, afirmou que o Departamento de Vigilância Sanitária 

tem observado um grande número de esgotamentos ou efluentes sanitários 

irregulares e de construções sem qualquer indicação de responsável técnico e 

mesmo sem licenciamento. 

Diante do noticiado, a 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Rio 

Branco do Sul oficiou a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (fls. 

10), a qual informou já estar organizando sistema próprio, conforme o Plano 

Diretor, visando a aprimorar a fiscalização já existente no Município (fls. 17). 

Na seqüência, a Promotora de Justiça “........”, na data de 31 de julho 

de 2013, determinou a conversão do feito em Procedimento Administrativo 

(fls. 19), tendo em vista que restou escoado o prazo para a Notícia de Fato. 

Na oportunidade, requisitou-se também a seguinte legislação: Lei do Plano 
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Diretor, Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano, Lei de Parcelamento do Solo, 

Código de Posturas e Código de Obras e, além disso, o Plano de Ação e 

Investimentos (PAI). 

Em resposta, a Prefeitura Municipal enviou cópia das leis solicitadas e 

um CD com o conteúdo do Plano Diretor (fl. 24), após o que, encaminharam-

se os autos, em 07 de fevereiro de 2014, para que este Centro de Apoio 

Operacional emitisse seu entendimento técnico sobre o caso, especialmente 

em relação à obrigação do Município de Rio Branco do Sul em criar uma 

equipe para controle e fiscalização urbanos (fl. 462). 

 É a epistolar síntese fática. 

 

II. Análise e considerações 

 

a) DO INAFASTÁVEL PODER-DEVER DE ORDENAMENTO E CONTROLE 

DO PARCELAMENTO, DO USO E DA OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO 

A questão suscitada nos autos reflete o impasse de diversos municípios 

brasileiros na promoção do adequado ordenamento territorial, mediante 

planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo 

urbano, na fórmula insculpida no art. 30, VIII da Constituição de 1988. Em sua 

faceta de controle, tal atuação do poder de polícia administrativo se dá, 

previamente, por meio dos licenciamentos e, ex post factum, através dos 

procedimentos de fiscalização urbanística, na toada de Hely lopes Meirelles: 

 

O controle da construção pelo Município tem o duplo 
objetivo de garantir a estrutura e a forma da edificação 
e de harmonizá-la no agregado urbano, para maior 
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funcionalidade, segurança, salubridade, conforto e 
estética da cidade. Daí as exigências estruturais da obra 
e as de sua localização e função diante do zoneamento e 
das normas de ocupação do solo urbano e urbanizável, 
consignadas na regulamentação edilícia. Nem é por 
outras considerações que a lei civil, ao assegurar a 
liberdade de construção, impõe o respeito ao direito dos 
vizinhos e aos regulamentos administrativos (Código 
Civil, art. 1299), que, no dizer autorizado de Filadelfo 
Azevedo, “passam à categoria de direito substantivo”. 
Substantivados, assim, os regulamentos edilícios 
apresentam-se com o mesmo poder normativo e 
constitutivo da lei federal e servem de base para o 
policiamento municipal das construções, e em todos 
aqueles aspectos que mereceram regulamentação local 
em prol da comunidade. O poder da polícia 
administrativa – já o conceituamos, é a faculdade 
discricionária que se reconhece à Administração Pública 
de restringir e condicionar o uso e gozo dos direitos 
individuais, especialmente os de propriedade, em 
benefício do bem-estar geral. Em linguagem mais livre, 
pode-se dizer que o poder de polícia administrativa é o 
mecanismo de frenagem que a Administração Pública 
emprega para conter as atividades antissociais dos 
particulares. Com esse instrumento administrativo, o 
Poder Público impede toda conduta individual contrária 
à lei, nociva à coletividade.  Para tanto, as atividades 
que interferem com o bem-estar social – como as 
construções urbanas – ficam sujeitas a requisitos 
técnicos e a limitações administrativas tendentes a 
ordená-las segundo a sua destinação e os superiores 
interesses da comunidade. É o duplo controle técnico-
funcional, da obra, e urbanístico, da cidade.1 

 

No que toca ao Município de Rio Branco do Sul, inúmeras são as 

disposições legais referentes ao tema. Brevitatis causa, citam-se apenas 

                                                      
1 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito de Construir. 11ª edição. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 214-
215. 



 
 
 
 
 
 
 

Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Habitação e Urbanismo 
Rua Marechal Deodoro, 1028, 6º andar, CEP 80.060-010, Curitiba-PR– Tel.: (41) 3250-4870 – 

urbanismo@mp.pr.gov.br 

 

5 
 

algumas delas. A Lei Municipal de Parcelamento do Solo Urbano (Lei n. 

990/2012) carreia título específico sobre as infrações e penalidades (art. 123 

a 125). Por sua vez, o Código de Posturas (Lei n. 992/2012) regula “o Poder de 

Polícia Administrativo a cargo do Município em matéria de utilização do 

espaço e da higiene no município, da preservação do Meio Ambiente, de bem-

estar público, de licenciamento de atividades econômicas” (art. 1º), ao passo 

que o Código de Obras de Rio branco do Sul (Lei n. 993/2012) estatui: 

 

Art. 387. Constatada a irregularidade na execução da 
obra, pela inexistência dos documentos necessários, 
pelo desvirtuamento da atividade edilícia como 
indicada, autorizada ou licenciada, ou pelo 
desatendimento de quaisquer das disposições desta lei, 
o proprietário ou possuidor e o Responsável Técnico da 
Obra serão intimados e autuados, ficando as obras 
embargadas. 

 

De início, impende destacar o entendimento esposado pelo Superior 

Tribunal de Justiça, no sentido de que a competência pelo ordenamento 

territorial é vinculada, passível de controle pelo Poder Judiciário e ensejadora 

de culpa in vigilando, na hipótese de desídia ou omissão: 

 

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
REGULARIZAÇÃO DO SOLO URBANO. LOTEAMENTO. ART. 
40 DA LEI N. 6.766/79. MUNICÍPIO. LEGITIMIDADE 
PASSIVA. Nos termos da Constituição Federal, em seu 
artigo 30, inciso VIII, compete aos Municípios "promover, 
no que couber, adequado ordenamento territorial, 
mediante planejamento e controle do uso, do 
parcelamento e da ocupação do solo urbano." Cumpre, 
pois, ao Município regularizar o parcelamento, as 
edificações, o uso e a ocupação do solo, sendo 
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pacífico nesta Corte o entendimento segundo o qual 
esta competência é vinculada. Dessarte, "se o 
Município omite-se no dever de controlar loteamentos 
e parcelamentos de terras, o Poder Judiciário pode 
compeli-lo ao cumprimento de tal dever" (REsp 
292.846/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 
15.04.2002). (...)  

(REsp 432531/SP, Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 18/11/2004, DJ 
25/04/2005, p. 265)  

 

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO 
ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO 
IRREGULAR. MUNICÍPIO. PODER-DEVER. LEGITIMIDADE 
PASSIVA. ARTS. 30, VIII, DA CF, E 40 DA LEI 6.766/79. 
PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL 
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PROVIDO. 
(...) 3. É pacífico o entendimento desta Corte Superior 
de que o Município tem o poder-dever de agir para 
fiscalizar e regularizar loteamento irregular, pois é o 
responsável pelo parcelamento, uso e ocupação do 
solo urbano, atividade essa que é vinculada, e não 
discricionária. 4. Legitimidade passiva do ente 
municipal para figurar em ação civil pública que 
objetiva a regularização de loteamento irregular. 5. 
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, 
provido.  

(REsp 447433/SP, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, 
PRIMEIRA TURMA, julgado em 
01/06/2006,DJ22/06/2006, p.178) 

 

 Outrossim, a jurisprudência das Cortes Estaduais, notadamente do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, é remansosa no que tange ao 

imperativo da fiscalização de loteamentos, edificações e atividades urbanas, 

por parte dos municípios, bem como quanto ao caráter autoexecutório das 

medidas por eles adotadas no exercício regular de seu poder de polícia: 
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EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação Civil Pública - 
Pretendida reforma da decisão que concedeu liminar 
para determinar que o Município fiscalize e tome 
providências em virtude da existência de loteamento 
clandestino – Sopesando-se graus de lesividade, tudo 
indica que seria muito mais pernicioso à coletividade 
a continuidade do loteamento clandestino, do que a 
não fiscalização do Município – Poder-dever do 
Município – Art. 30, inciso VIII, da Constituição Federal 
- Multa diária fixada em valor exorbitante - Redução - 
Recurso provido em parte, apenas para a redução da 
multa.  

(TJSP. 11ª CÂMARA Direto Público. AGRAVO DE 
INSTRUMENTO N° 767.272-5/2-00. Rel.: OSCILIB DE LIMA 
JÚNIOR. jUL: 25/08/2008) 

 

EMENTA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - Loteamento 
irregular - Concessão de liminar para que a 
Municipalidade proceda ao efetivo controle e 
fiscalização do uso e ocupação do solo - 
Responsabilidade dos entes de direito público. O 
Município pode ser responsabilizado objetivamente, 
na seara ambiental, tanto se for causador direto do 
dano, quanto na hipótese em que a Administração 
Pública tem o dever de fiscalizar as atividades 
desenvolvidas pelos particulares. Multa corretamente 
aplicada, em caso de descumprimento das obrigações. 
Decisão de primeiro grau mantida RECURSO 
DESPROVIDO.   

(TJSP. Câmara de Meio Ambiente. Agravo de 
Instrumento 0049426-98.2011.8.26.0000. Relator: Des. 
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO. Julgamento: 
21/07/2011) 

 

EMENTA: 1) DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO 
DEMOLITÓRIA. OBRA CONCLUÍDA. AUSÊNCIA DE ALVARÁ 
PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO. VIOLAÇÃO DA LEGISLAÇÃO 
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MUNICIPAL DE ZONEAMENTO, USO E OCUPAÇÃO. 
IRREGULARIDADES CONSTATADAS POR LAUDO PERICIAL. 

a) Constatando o Município que uma obra infringe 
disposições legais ou regulamentares, adotará as 
medidas previstas na legislação local, em razão do 
princípio da autoexecutoriedade das sanções 
administrativas, uma vez que existia a obrigação de 
fazer ou de não fazer prevista em lei. 

b) O Município, no exercício do poder de polícia das 
construções, tem ao seu dispor a medida consistente na 
demolição de obra erigida em desacordo com as normas 
regulamentares e pelo efetivo controle técnico-
funcional da edificação, da segurança, da higiene, da 
funcionalidade constantes no ordenamento urbanístico 
da cidade. (TJPR. APELAÇÃO CÍVEL N.º 720839-1 Des. 
Leonel Cunha, 5ª CC, 01/02/2011) 

 

EMENTA: 1) DIREITO MUNICIPAL. LIMITAÇÕES 
URBANÍSTICAS. AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. 
EDIFICAÇÃO SEM ALVARÁ. INOBSERVÂNCIA DOS RECUOS E 
DA LIMITAÇÃO DA TAXA DE CONSTRUÇÃO. PODER DE 
POLÍCIA. DEMOLIÇÃO DA PARTE NÃO REGULARIZÁVEL. 
PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, MORALIDADE E ISONOMIA.  

a) As limitações administrativas, no âmbito 
urbanístico, visam organizar os espaços habitáveis por 
meio da regulação do uso do solo e das construções, 
ordenando o traçado urbano, as obras públicas e as 
edificações particulares e, por seu caráter cogente, 
impõe sejam observadas, sem exceções, por todos 
aqueles que pretendem edificar no perímetro urbano 
da cidade. 

(...) 

c) A pretensão do Município de que se obste a 
permanência de obra clandestina, que afronta o 
Código de Posturas do Município de Curitiba, decorre 
do poder de polícia, cuja finalidade é a de proteger o 
interesse coletivo em detrimento do interesse 
particular, e reflete o postulado dos princípios da 
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legalidade, da moralidade, da isonomia e da justiça. 2) 
APELO DO AUTOR A QUE SE DÁ PROVIMENTO; REEXAME 
NECESSÁRIO PREJUDICADO. (TJPR. 5ª Câmara Cível. 
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL Nº 1050827-7. 
Rel.: Des. Leonel Cunha. Julgamento: 13/08/2013) 

 

EMENTA: 1) DIREITO ADMINISTRATIVO. EDIFICAÇÕES SEM 
O DEVIDO ALVARÁ DE LICENÇA. EXIGÊNCIA DA LEI 
MUNICIPAL Nº 11.095/2004. NECESSIDADE DE 
REGULARIZAR AS OBRAS. PODER DE POLÍCIA EXERCIDO 
SEM ABUSO DE PODER.  

a) O Poder de Polícia autoriza que a Administração 
Pública Municipal condicione o uso da propriedade e 
regulamente as atividades particulares que afetem a 
comunidade, em prol do bem estar geral. (...)  

(TJPR. 5ª Câmara Cível. APELAÇÃO CÍVEL Nº 1103697-8. 
Rel.: Des. Leonel Cunha. Julgamento: 15/10/2013) 

 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA 
JULGADA PROCEDENTE – ALTERAÇÃO EM OBRA SOB PENA 
DE DEMOLIÇÃO – POSTURA MUNICIPAL – TRÊS BARRACÕES 
CONTÍGUOS – UTILIZAÇÃO COMERCIAL – CONSTRUÇÕES 
REGULARIZADAS E AVERBADAS NO REGISTRO DE IMÓVEIS 
POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL – OBRA DE REFORMA E 
NÃO DE CONSTRUÇÃO - ALVARÁ – NECESSIDADE –
AUSÊNCIA - ARTIGO 9º DA LEI MUNICIPAL Nº 11.095/2004 
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE 
PROVIDO.  

À luz da legislação vigente e no exercício do poder de 
polícia, o Município de Curitiba tem o dever de 
impedir situações irregulares, destituídas de seus 
respectivos alvarás, como no caso dos autos, em que o 
alvará para reforma não foi requerido à Prefeitura, e até 
o momento encontra-se pendente de regularização. 

(TJPR. 4ª Câmara Cível. APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.044.118-
6. Rel.: Des. Regina Afonso Portes. Julgamento: 
29/10/2013) 
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 Ainda, as funções do Município na seara do controle ambiental-

urbanístico não se esgotam no licenciamento e monitoramento das atividades 

de construção e estabelecimentos comerciais/industriais, estendendo-se às 

demais atribuições de interesse local, qual o sistema viário, desdobrando-se 

mesmo em responsabilidade subjetiva diante de eventual negligência:  

  

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. 
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. QUEDA EM "BUEIRO". 
DEVER DE FISCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO. CONDUTA 
OMISSIVA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. NEGLIGÊNCIA. 
DANOS MORAIS E MATERIAIS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 
VERBA HONORÁRIA. ARTIGO 20, §§3º E 4º, DO CPC. 
ADEQUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. 

I. Se o dano alegado adveio de uma omissão do Poder 
Público, trata-se de responsabilidade subjetiva, pelo 
que se faz necessária a comprovação da conduta 
negligente do agente público, bem como do nexo de 
causalidade entre esta e o evento danoso. 

II. É obrigação da Administração Pública a conservação 
e fiscalização das vias públicas. Comprovada a 
existência, em via pública, de um bueiro aberto, sem 
proteção ou sinalização, impõe-se a responsabilidade 
do Município pelos danos sofridos pela vítima. (...) 

(TJMG. 7ª Câmara Cível. APELAÇÃO CÍVEL Nº 
1.0647.11.004774-1/001. Rel.: Des. Washington Ferreira. 
Data do Julgamento: 12/03/2013) 

 

Esse espectro de atribuições delegadas ao Poder Público Municipal, por 

sua envergadura, são passíveis, por sua vez, de controle externo pelo 

Parquet, na feição esboçada por José Carlos de Freitas: 
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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 plícia, na contenção das 
irregularidades. 

Quanto à fiscalização, o Município detém competência 
constitucional para promover o adequado ordenamento 
territorial, mediante o controle do uso , do 
parcelamento e da ocupação do solo urbano, assim 
como ordenar o pleno desenvolvimento das funções 
sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus 
habitantes (CF, arts. 30, VIII, e 182, caput). 

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 por que 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 8.429/1992, art. 11, II) e crime de 
prevaricação ou, conforme o caso, em se tratando de 
loteamentos clandestinos, por crime tipificado no art. 
50 da Lei 6.766/1979, na forma de delito comissivo por 
omissão penalmente relevante.2 

                                                      
2 FREITAS, José Carlos de. A Ação Civil Pública, a Ordem Urbanística e o Estatuto da Cidade. 
In: MILARÉ, Édis. A Ação Civil Pública após 20 anos: efetividade e desafios. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2005, p. 264-265. 
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No mesmo diapasão, os tribunais superiores assentaram a legitimidade 

do Ministério Público para combater qualquer achaque ao patrimônio público 

social, também em suas expressões ambientais, culturais e urbanísticas: 

 

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). 

(STJ. Primeira Turma. Recurso Especial nº 489.225 – DF. 
Relator: Min. Luiz Fux. Julgamento: 24/06/2014) 

 

Depreende-se, pois, inexpugnável o dever dos municípios na prestação 

adequada de serviços de regulação e fiscalização urbana, abrangendo medidas 

preventivas, repressivas e regularizadoras, tendentes à garantia do bem-

estar, da saúde e da segurança dos cidadãos, devendo, para tanto, dispor de 

setor específico com equipe técnica suficiente e capacitada. 
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 b) DO PLANEJAMENTO E DOS INSTRUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS PARA 

A CONSECUÇÃO DOS OBJETIVOS DA POLÍTICA URBANA EM NÍVEL MUNICIPAL 

 A despeito da missão constitucional da qual foram incumbidos, não se 

pode desprezar o fato de que grande parte dos municípios, mormente os de 

pequeno porte, sofre com sérias deficiências de capacidade institucional, seja 

na esfera técnica, seja na disponibilidade de recursos financeiros e humanos.  

Dito isso, é patente que nem mesmo o argumento da reserva do 

possível tem, em matéria de competências urbanísticas inafastáveis, o condão 

de eximir a Municipalidade, segundo apontam reiterados precedentes: 

 

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOTEAMENTO 
CLANDESTINO. FISCALIZAÇÃO. INSTALAÇÃO. OMISSÃO DO 
MUNICÍPIO. DECISÃO ANTECIPATÓRIA DE TUTELA. 
CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO A FAZER CESSAR AS 
CONDUTAS DE DEGRADAÇÃO AMBIENTAL. PRINCÍPIO DA 
RESERVA DO POSSÍVEL.  
É do município a responsabilidade pele fiscalização e 
regularização do parcelamento do solo. No caso de 
injustificada omissão, o Judiciário pode e deve agir para 
forçar os outros poderes a cumprirem o dever 
constitucional que lhes é imposto.  
O princípio da reserva do possível não pode servir de 
fundamento para que o Poder Público não cumpra o 
seu dever de promover, no que couber, adequado 
ordenamento territorial, mediante planejamento e 
controle do uso, do parcelamento e da ocupação do 
solo. 
(TJAC. Câmara Cível. Apelação n.º 0018907-
07.2009.8.01.0001. Relatora: Desa. Eva Evangelista de 
Araujo Souza. Julgamento: 23 de agosto de 2011) 
 
 
EMENTA: ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO E REEXAME 
NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO 
CLANDESTINO. REGULARIZAÇÃO. MUNICÍPIO. 
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RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. OMISSÃO. DIREITO 
CONSTITUCIONAL. MORADIA DIGNA. ORDENAÇÃO DA 
CIDADE. PLANO DIRETOR. OBSERVÂNCIA. PRINCÍPIO DA 
LEGALIDADE. ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. 
CONTROLE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. RESERVA DO 
POSSÍVEL. DESCARACTERIZAÇÃO. INDISPONIBILIDADE 
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA. AFRONTA. AUSÊNCIA. 
RELAÇÃO CONSUMERISTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 
REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTO. RECURSOS 
IMPROVIDOS. 
1. A Carta Política de uma Nação é fruto da vontade 
política do seu povo, erigida mediante consulta das 
expectativas e das possibilidades das matérias ali 
contidas. Razão disso, cogentes e eficazes suas 
promessas, sob pena de restarem vãs e frias, meras 
letras mortas no papel. 
2.Tratando-se de regularização de loteamento 
clandestino, configura direito com normatividade 
suficiente, porquanto definido pelo dever, figurando o 
Município como sujeito passivo solidário, notadamente, 
ante a omissão quando das exigências aos loteadores. 
3 .Assim, evidenciado o direito material, ínsito em 
normas constitucionais e infraconstitucionais, resulta 
configurado o ato vinculado, bem como centrada a 
obrigação de fazer imposta à administração pública em 
uma situação concreta, razão disso, adequada a 
interferência do Poder Judiciário na gestão pública, 
atuando na fiscalização da lei, notadamente quanto aos 
princípios da legalidade e moralidade. 
4. 'O princípio da reserva do possível não pode servir de 
fundamento para que o Poder Público não cumpra o seu 
dever de promover, no que couber, adequado 
ordenamento territorial, mediante planejamento e 
controle do uso, do parcelamento e da ocupação do 
solo.' Precedente: Agravo de Instrumento nº 
2008.002679-2 Acórdão nº 5728 Rel. Des. Adair Longuini 
J: 20.01.2009) 
5. Ao ente municipal incumbe o ônus de provar 
suficientemente a impossibilidade de atendimento das 
prestações demandadas, não bastando a mera alegação 
genérica. 
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6. Evidenciada a relação consumerista entre o loteador e 
os adquirentes dos lotes, configurada a responsabilidade 
solidária entre o antigo e o atual proprietário do 
loteamento, haja vista que quando da venda do 
empreendimento, a situação de irregularidade já estava 
consolidada, demonstrada a legitimidade passiva do 
proprietário originário. 
7. Recursos improvidos e Reexame Necessário 
improcedente. 
(TJAC. Câmara Cível. Agravo de Instrumento n. 
2008.002679-2. Relator: Des. Adair Longuini. Data do 
Julgamento: 20 de janeiro de 2009) 

 

  Vale dizer, para a execução das competências preceituadas na Carta 

Magna, imprescindível que o ferramental de planejamento participativo seja 

mobilizado com vistas a otimizar as políticas públicas, in casu, aquelas que se 

voltam para o território e sua gestão, articulando os vetores e ações setoriais. 

A problemática manifesta-se no Município de Rio Branco do Sul de 

maneira hialina, bastando reproduzir trecho do próprio diagnóstico que 

integra o Plano Diretor local, com relação aos loteamentos existentes: 

 

Atualmente, segundo informações da Prefeitura 
Municipal, a sede urbana de Rio Brando do Sul apresenta 
78 loteamentos, conforme relação da Tabela 8, sendo 
possível apenas a espacialização de 46, constantes do 
Mapa 19, com auxílio da equipe de cadastro técnico 
municipal, uma vez que a prefeitura não dispõe de 
dados digitais. Apenas a Planta Jardim Albarana é 
regular, isto é, aprovada pela COMEC e todos os 
demais loteamentos são irregulares, ou seja, a 
prefeitura não possui documentos do processo de 
aprovação, porém, de acordo com informações da 
própria prefeitura houve a participação desta nos 
processos de implantação desses loteamentos. 
Exceção da Vila Costa, que está atualmente em processo 
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de instalação, de forma clandestina, como demonstra a 
Figura 64. Os demais loteamentos estão todos 
consolidados. Sob o ponto de vista urbanístico, os 
problemas dos loteamentos, de modo geral, referem-
se à implantação irregular (o módulo dos lotes, 
diretriz viária, documentação, instalação em altas 
declividades e topos de morro), precariedade de 
infra-estrutura urbana e saneamento, tendo como 
conseqüência prejuízos ambientais, urbanísticos, 
colocando em risco a salubridade e integridade física 
da população.3 

  

Para a superação de desafios desta monta, políticas de provimento 

habitacional e regularização fundiária devem ser desenvolvidas em paralelo 

com ações de contenção e frenagem do crescimento urbano caótico, uma vez 

que os loteamentos clandestinos representam, de um lado, lesões de ordem 

ambiental, urbanística, social e consumerista, e, de outro, geram significativo 

passivo a ser arcado pelo Município, especialmente para a implantação da 

infraestrutura e dos serviços necessários à garantia do direito à moradia. 

Nada obstante, a alocação de recursos escassos há de ser racional e 

motivada, atendendo sempre aos princípios da moralidade, impessoalidade, 

legalidade, publicidade e eficiência, particularmente com o fito de conjugar 

as diretrizes da política urbana com os instrumentos orçamentários, segundo 

preconiza o Estatuto da Cidade (Lei 10.257/01), em seu art. 4º, III, „e‟ e „f‟. 

Precisamente neste sentido foi que o Estado do Paraná instituiu o 

denominado Plano de Ações e Investimentos, como elemento integrante dos 

Planos Diretores Municipais cujo objetivo precípuo é operar a harmonização 

                                                      
3 RIO BRANCO DO SUL. Plano Diretor Municipal - Avaliação Temática Integrada. Produto 02. 
2011, p. 135. Mapa dos loteamentos irregulares em Anexo 1. 
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entre as prioridades do planejamento urbanístico e o planejamento 

orçamentário, segundo dispõe o art. 3º, IV 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: 
(...) 
IV - plano de ação e investimentos, compatibilizados 
com as prioridades do Plano Diretor, com o 
estabelecimento de ações e investimentos 
compatibilizados com a capacidade de investimento do 
Município e incorporado nas Leis do Plano Plurianual – 
PPA. Diretrizes Orçamentárias – LDO e Orçamento Anual 
– LOA; 

  

No caso em apreço, o Plano de Ações e Investimentos inserido no Plano 

Diretor de Rio Branco do Sul (Lei n. 987/2012) abordou expressamente as 

ações Promover a Regularização Fundiária da Sede Urbana4 (“Quadro 47”, fls. 

402-404) e Promover a Fiscalização Urbana5 (“Quadro 50”, fls. 406-407) 

dentro do eixo Reabilitação da Sede Urbana, projetando recursos, 

                                                      
4 Ação esta para cujo desempenho a constituição de equipe técnica capacitada ganha 
centralidade, nas palavras do próprio Plano Diretor: “Assim sendo, faz-se imprescindível que 
a prefeitura disponha de um setor estruturado com profissionais capacitados 
(preferencialmente arquiteto ou técnico em edificações) que possam realizar toda a 
informatização das plantas dos loteamentos e identificar os meios legais (com apoio jurídico) 
para promover a adequação dos lotes e a regularização. Será um trabalho árduo e 
dispendioso, porém urgente, pois, trata-se de toda a realidade urbana.” (fl. 402). 
5 No mesmo sentido, é necessário um setor específico para fiscalização: “A fim de que todas 
as ações propostas, tanto relacionadas à elaboração de estudos e programas, implantação de 
infraestrutura, serviços e equipamentos públicos, regularizações, readequações, bem como as 
legislações urbanísticas, sejam cumpridas é imprescindível que seja realizada a fiscalização 
urbana para averiguação de sua realização e efetivação nos prazos indicados. Sendo assim, 
cabe a Prefeitura ter um setor específico responsável pela fiscalização geral da sede urbana, 
que atue concomitantemente com o Conselho de Desenvolvimento Municipal.” (fl. 406-407). 
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respectivamente, da ordem de R$580.500,00 (quinhentos e oitenta mil e 

quinhentos reais) e de R$100.000,00 (cem mil reais) para gradual 

investimento, num horizonte de cinco anos, e propondo estratégias para 

ampliar a captação/arrecadação. As tarefas encontram-se, primacialmente, a 

cargo das Secretarias Municipais de Desenvolvimento Urbano, de Meio 

Ambiente e de Ação Social, além do Conselho de Desenvolvimento Municipal, 

e pretendem alcançar, entre outros, os seguintes objetivos: 

 

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DA SEDE URBANA 

 Promover a regularização fundiária de forma 
compatível com lei de uso e ocupação do solo urbano e 
demais legislações pertinentes; 

 Minimizar futuros gastos públicos e implicações 
jurídicas com o crescimento desordenado das áreas de 
invasão; 

 Firmar parcerias com cartório e com a própria 
população para solucionar o problema fundiário (...) 
 
FISCALIZAÇÃO URBANA 

 Averiguar o cumprimento das legislações 
urbanísticas vigentes; 

 Promover o restabelecimento da ordem com relação 
ao ordenamento territorial; 

 Realizar notificações e autuações quando necessário 
(...) 

 

Não resta dúvida de que tais metas – para o êxito das quais é 

fundamental a estruturação de um setor específico com equipe técnica 

capacitada para planejamento, gestão, fiscalização e regularização do uso e 

ocupação do solo urbano como rural – foram alçadas, em face da realidade 

local, ao nível de prioridades eleitas pelo gestor público ao lado da 
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comunidade, no bojo do processo de elaboração participativa do Plano Diretor 

Municipal, conforme sinalizado por este mesmo diploma, em seu art. 1º, §2º: 

 

§2º. Esta Lei do Plano Diretor Municipal deverá ser 
aplicada considerando-se ainda o Plano de Ações e 
Investimentos, resultado do Produto 05, integrante do 
Plano Diretor Municipal nas condições a seguir: 

(...) 

II – Cada ação deverá ser tratada dentro do prazo 
indicado, seguindo as prioridades apontadas no Plano de 
Ações e Investimentos, de forma flexível, permitindo a 
implementação das referidas ações, de acordo com 
disponibilização de recursos, na forma do artigo 83 
desta lei; 

III – Os valores dos investimentos sugeridos no referido 
Plano de Ações e Investimentos, serão adequados por 
ocasião da implementação das respectivas ações; 

 

 A norma federal de regência da matéria também é enfática ao 

determinar que a legislação orçamentária municipal incorpore as prioridades 

decalcadas no Plano Diretor, dando efetividade às suas disposições: 

 

Art. 40. O plano diretor, aprovado por lei municipal, é 
o instrumento básico da política de desenvolvimento e 
expansão urbana. 
§ 1o O plano diretor é parte integrante do processo de 
planejamento municipal, devendo o plano plurianual, as 
diretrizes orçamentárias e o orçamento anual 
incorporar as diretrizes e as prioridades nele contidas. 

 

O comentário de Bruno de Souza Vichi elucida os motivos da 

centralidade conferida pelo legislador ao Plano Diretor na política urbana: 
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Política urbana para um dado Município é, dentre outras 
coisas, aquilo que o seu Plano Diretor diz que é, pois 
representa a tradução das escolhas democraticamente 
realizadas pelo munícipes para a consecução de ações 
concretas no âmbito da urbs, por via da gestão 
participativa, posteriormente validada, com força de 
lei, por meio Câmara Municipal, a casa dos 
representantes da população municipal.6 

 

Conquanto a clareza do comando dispense interpretação, questiona-se, 

por vezes, o grau de vinculação a que o mesmo sujeita a Administração 

Pública. É inconteste que o gestor municipal acha-se adstrito às prioridades 

mencionadas no art. 40, §1º, da Lei n. 10.257/2001, porém o conceito de 

“prioridade”, mantido in abstracto, é de amplitude tal, que dificulta seu 

controle jurisdicional ou fiscalização por parte do Ministério Público. 

O cenário se altera substancialmente, todavia, frente à prévia edição 

do Plano de Ações e Investimentos, instrumento cujo intuito é, justamente, 

estipular as prioridades da Municipalidade no curto e médio-prazo. Fruto de 

amplo debate com a população, pela via das conferências, oficinas e 

audiências públicas, os lineamentos pactuados no Plano Diretor foram 

legitimados pelo procedimento participativo e, destarte, traduzem 

tecnicamente os anseios da comunidade, acolhidos pelo chefe do Poder 

Executivo e devidamente chancelados pela Câmara Legislativa Municipal.  

Nesse diapasão, tem-se que o próprio Administrador vinculou-se ao 

planejamento anteriormente conduzido, mitigando, rebus sic standibus, seu 

                                                      
6 VICHI, Bruno de Souza. Política Urbana: sentido jurídico, competências e responsabilidades. 
Belo Horizonte: Fórum, 2007, p. 119. 
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espaço de discricionariedade na escolha dos itens prioritários a serem 

encampados pelo orçamento público no período subseqüente e estando 

autorizado a modificá-los tão somente nas fattispecie disciplinadas pelo 

supracitado art 1º, §2º, II e III da Lei Municipal n. 987/2012, quais sejam, 

contingenciamento das verbas estimadas ou necessidade de revisão dos custos 

das intervenções. Inalteradas as condições materiais, contudo, resta ao gestor 

o dever de manter e executar as ações e investimentos projetados, mesmo 

porque estes correspondem a legítimas expectativas da população local. 

O acima assinalado é expediente que se impõe para afastar eventuais 

soluções de continuidade derivadas de alternâncias no poder político, 

assegurando a integridade e a racionalidade do planejamento municipal. 

Estudos contemporâneos demonstram que, na execução das políticas sociais 

de mais estrita regulamentação orçamentária, como as de saúde e educação, 

as desigualdades territoriais de investimento são menores, o que resulta na 

manutenção do atendimento permanente, ao menos, do mínimo existencial 

nesses setores. Já nas áreas de transporte, habitação e urbanismo, por 

exemplo, relega-se, não raro, os segmentos mais vulneráveis e mais carentes 

da prestação estatal ao arbítrio dos gestores locais ou aos sabores da 

iniciativa de outros entes federados. Transcreve-se a apreciação de Marta 

Arrteche sobre dados da realidade nacional, sistematizados no quadro infra: 
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Os coeficientes das políticas reguladas [saúde e edução] 
ficam praticamente iguais a partir de 2004, quando as 
transferências condicionadas e a vinculação de receitas 
estão plenamente implantadas nas políticas de saúde e 
de educação. Isto significa que os mecanismos de 
regulação destas políticas produzem resultados 
semelhantes sobre a desigualdade horizontal de gasto. 
Na verdade, ambas as políticas dispõem de mecanismos 
muito similares de regulação, que vinculam as receitas 
dos governos ao gasto nestas políticas, e condicionam 
transferências à oferta de serviços. O mesmo não pode 
ser dito em relação às despesas não reguladas 
(habitação e urbanismo, e transporte), que já 
apresentavam patamares mais elevados de 
desigualdade no início da série. O Coeficiente de Gini 
na função “habitação e urbanismo” já era alto (0,474) e 
se mantém bastante estável ao longo da série. Em 2006, 
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o Coeficiente de Gini desta função era de 0,432. No 
transporte público, a desigualdade horizontal de gasto 
também é crescente, com o aumento do Coeficiente de 
Gini em mais de 15%, passando de 0,572, em 1996, para 
0,663, em 2006. Em suma, há um claro padrão de 
desigualdade de gasto entre as políticas implementadas 
pelos municípios brasileiros. Nas áreas de saúde e 
educação – políticas reguladas –, a desigualdade de 
gasto é bem mais reduzida, ao passo que as políticas 
não reguladas apresentam grande disparidade nos 
valores de gasto per capita.7 

 

 Esse panorama é confirmado, especificamente com relação ao Estado 

do Paraná, por pesquisas sobre a capacidade institucional e a qualidade da 

gestão pública local, revelando que, para fins de priorização de 

investimentos, a decisão pessoal dos prefeitos continua a prevalecer sobre as 

orientações técnicas, sobre a participação comunitária e mesmo sobre as 

demandas da população, particularmente em pequenos e médios municípios8: 

 

                                                      
7 ARRETCHE, Marta. Federalismo e Igualdade Territorial: Uma Contradição em Termos? 
DADOS – Revista de Ciências Sociais, Rio de Janeiro, vol. 53, no 3, 2010, p. 608-609. 

8 “Na base das definições de prioridades, para 95% dos municípios ainda prevalece a decisão 
do prefeito e, contraditoriamente, com peso e distribuição similar, constam as demandas da 
população. Embora em segundo plano, os demais instrumentos – estudos técnicos, decisões do 
secretariado e participação das entidades sociais – fazem parte das rotinas de decisão de 
prioridades para parcela importante de municípios. Vale ressaltar a maior importância 
relativa dos estudos técnicos como suporte de decisão para os médios e grandes municípios. 
Vale observar que dada a importância estratégica da definição de prioridades, este tema 
merece ser melhor conhecido e aprofundado em razão do compromisso legal de incorporar, 
efetivamente, os novos instrumentos da gestão pública (tabela 10).” (RAGGIO, Nadia Zaiczuk 
et alii. Fortalecimento Institucional e Qualificação da Gestão Municipal no Paraná. In: 
VELOSO, João Francisco Alves... [et al.].  Gestão municipal no Brasil : um retrato das 
prefeituras. Brasília : Ipea, 2011, p. 55-56. 
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Reflexo disso, a mesma tipologia de municípios sofre de um déficit de 

gestão democrática no processo de escolha dos investimentos públicos9: 

 

 

  

Segundo a avaliação do estudo, um dos mecanismos a serem operados 

para reverter essa realidade é o Plano Diretor, de obrigatoriedade ampliada 

                                                      
9 RAGGIO, N. Z. Idem, p. 57. 
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no Estado do Paraná, o qual serve como lastro principal do planejamento dos 

municípios, em paralelo com o Plano Plurianual e os planos de governo10: 

 

 

 

 A interpretação dos dados, todavia, sinaliza para a urgência de maior 

enraizamento desses instrumentos de planejamento e gestão compartilhada11 

na cultura institucional dos municípios de pequeno porte: 

 

                                                      
10 RAGGIO, N. Z. Idem, p. 56. 

11 Estratégia de gestão esta que viabiliza a repartição de responsabilidades, a ampliação do 
controle social e o fortalecimento da responsabilidade fiscal: “O princípio de responsabilidade 
fiscal equivaleria ao conceito de accountability, termo de difícil precisão semântica ao ser 
traduzido à língua vernácula. Pode-se, contudo, enaltecer sua dimensão ética ao permitir que 
se conheça da gestão dos recursos não apenas por parte dos órgãos de controle, mas pela 
sociedade. Não se trata apenas de realizar a obra ou implantar o projeto, mas fazê-lo da 
melhor forma, identificando e assumindo possíveis equívocos para futura melhoria.” 
(ALMEIDA, Carlos Otávio Ferreira de. O planejamento financeiro responsável: boa governança 
e desenvolvimento no Estado contemporâneo. In: CONTI, José Maurício e SCAFF, Fernando 
Facury (Coords.). Orçamentos Públicos e Direito Financeiro. São Paulo: editora Revista dos 
Tribunais, 2011, p. 581). 
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Os instrumentos legais mais empregados como subsídio 
ao planejamento dos investimentos são o PPA, o plano 
diretor e o plano de governo, integrando o rol daqueles 
definidos pela Constituição Federal. O alto índice de 
utilização do plano diretor, inclusive por pequenos 
municípios, é uma particularidade do Paraná, que 
estendeu a obrigatoriedade de sua elaboração para 
todos os municípios. Já a incorporação de planos de 
desenvolvimento local sustentáveis pode ser atribuída à 
difusão das propostas da Agenda 21 por diferentes 
entidades governamentais e não governamentais. Os 
demais, estratégico e setorial, constituem subsídio ao 
planejamento, de modo mais expressivo, apenas entre 
médios e grandes municípios. É importante ressaltar 
que tais planos contribuem para a adoção de práticas 
de gestão mais padronizadas e afinadas entre os 
diferentes tamanhos de municípios (tabela 11).12 

 

O panorama nacional dos Planos Diretores acena para dificuldades 

similares de sanar o elevado passivo histórico de urbanização desordenada e 

precarizada, exigindo um salto de qualidade no modelo de planejamento 

territorial e fiscal, abandonando o pragmatismo e o imediatismo atuais:  

 

De um modo geral, as cidades brasileiras não tiveram 
seu maior período de crescimento pautado por processos 
de planejamento urbano. Isso pode ser constatado por 
meio do passivo de desigualdade social expresso pelos 
déficits habitacionais e de infraestrutura de nossas 
cidades. Os exemplos de cidades que cresceram 
seguindo as orientações do planejamento urbano são 
poucos e mesmo assim não conseguiram superar a lógica 
da urbanização desigual. Por outro lado, a dimensão do 
planejamento fiscal das políticas públicas, o controle 
público de sua execução, o curto ciclo da gestão 

                                                      
12 RAGGIO, N. Z. Op. cit., p. 56. 
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municipal e as dificuldades de se financiar o 
desenvolvimento urbano, dentre outros fatos, fazem 
com que muitos gestores públicos atuem com 
pragmatismo e imediatismo na execução das políticas 
públicas urbanas. Ou seja, os casos de inovação e 
mudança acabam sendo pontuais. Neste contexto, o 
planejamento urbano requer uma atenção especial dos 
gestores, pois pressupõe uma mudança de cultura na 
gestão das cidades.13 

 

Não por outra razão, a própria Lei Orgânica do Município de Rio Branco 

do Sul fixou o Plano Diretor como parâmetro primeiro de aferição de 

legitimidade e validade das iniciativas, programas e atividades de governo: 

 

Art. 90 - A elaboração e a execução dos planos e dos 
programas do Governo Municipal obedecerão às 
diretrizes do plano diretor e terão acompanhamento e 
avaliação permanentes, de modo a garantir o seu êxito 
e assegurar sua continuidade no horizonte de tempo 
necessário. 

  

Art. 91 - O planejamento das atividades do Governo 
Municipal obedecerá às diretrizes deste capitulo e será 
feito por meio de elaboração e manutenção atualizada, 
entre outros, dos seguintes instrumentos: 
I - plano diretor; 
II - plano de governo; 
III - lei de diretrizes orçamentárias; 
IV - orçamento anual; 
V - plano plurianual. 

                                                      
13 SANTOS JUNIOR, Orlando Alves dos e MONTANDON, Daniel Todtmann. Síntese, Desafios e 
Recomendações. In: SANTOS JUNIOR, O. A e MONTANDON, D. T. (Orgs.). Os Planos Diretores 
Municipais Pós-Estatuto da Cidade: balanço crítico e perspectivas. Rio de Janeiro: Letra 
Capital: Observatório das Cidades: IPPUR/UFRJ, 2011, p. 48. 
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A supremacia dos princípios da eficiência (art. 37, caput, CF/88) e da 

gestão democrática da cidade (art. 2º, II, da Lei n. 10.257/2001) estampam, 

assim, o Plano Diretor como pacto sócio-político entre os diversos atores 

urbanos, o qual abriga uma zona de certeza positiva para as decisões 

posteriores da Administração Pública, eivando de antijuridicidade opções que 

se afastem substancialmente de seu arcabouço e de suas diretrizes: 

 

De qualquer forma, no âmbito do regime jurídico 
urbanístico, o Plano Diretor confere uma zona de 
certeza positiva para as opções jurídicas a serem 
promovidas. Neste sentido, entendemos, por exemplo, 
que a Lei Orçamentário Anual de uma dada entidade da 
federação (municipal. Estadual ou federal) que se limite 
à aplicação de recursos em obras viárias em um 
Município, em detrimento da política habitacional, 
consubstanciada no seu Plano Diretor. Devidamente 
aprovado por lei, após obedecido aos requisitos de 
participação popular para sua elaboração, é contrária ao 
direito, cabendo ao Ministério Público e à sociedade 
provocar o Poder Judiciário para sua fulminação, 
baseada em argumentos eminentemente jurídicos. 
Queremos reafirmar, portanto, que a política pública, 
consubstanciada em atos jurídicos que aloquem recursos 
nos Municípios de forma incompatível com os ditames e 
prioridades definidas no Plano Diretor é também 
incompatível com o direito e seus respectivos atos 
podem ser fulminados pelas autoridades jurídicas 
competentes.14 

 

Nesta senda, a releitura do Direito Administrativo tradicional sob o 

influxo da moldura constitucional hodierna já não permite enfrentar a questão 

                                                      
14 VICHI, B. S. Op. cit., p. 196-197. 
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da discricionariedade como esfera do absolutamente insindicável. Ao 

contrário, a lúcida lição de Gustavo Binenbojm assinalada o conceito dos 

graus de juridicidade administrativa. In ipsis litteris: 

 

A emergência da noção de juridicidade administrativa, 
com a vinculação direta da Administração à 
Constituição, não mais permite falar, tecnicamente, 
numa autêntica dicotomia entre atos vinculados e atos 
discricionários, mas, isto, sim, em diferentes graus de 
vinculação dos atos administrativos à juridicidade. 208 

 

O giro paradigmático capitaneado por esta doutrina desloca o problema 

do controle externo dos atos administrativos vinculados por conceitos 

jurídicos indeterminados (qual o conceito de “prioridade”, para fins de 

planejamento orçamentário) do juízo sobre a retidão do resultado final obtido 

para um juízo sobre o processo de tomada da decisão pública, caracterizando-

o como sustentável ou insustentável, sob a ótica dos imperativos de 

motivação e justificação. E, por conseguinte, “quanto maior o grau de efetiva 

participação social (direta ou indireta) no processo de deliberação que 

resultou na decisão, menos intenso deve ser o grau de controle judicial”15, o 

que robustece a vinculação do Administrador ao Plano Diretor e seu PAI. 

Sem embargo, embora o Plano de Ações e Investimentos tenha previsto 

expressamente a adequação do Plano Plurianual aos seus desígnios, o PPA 

2014-2017, aprovado por lei municipal específica (Anexo 2), não destrinchou 

em pormenores as funções de ordenamento e controle territorial, 

consignando, porém, no Programa 12 – Proporcionar o Desenvolvimento Igual 

                                                      
15 BINENBOJM, Gustavo. Uma Teoria do Direito Administrativo : Direitos Fundamentais, 
Democracia e Constitucionalização. 2ª edição. São Paulo: Renovar, 2008, p. 240. 
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e Sustentável para a População a ação Manutenção da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Urbano, a destinação de verbas para a regularização 

fundiária da sede urbana e o cadastramento das áreas públicas existentes.  

Destarte, cumpre ao órgão de execução consulente acompanhar a 

elaboração e a execução das diretrizes orçamentárias e orçamentos anuais nos 

quais o Plano Plurianual desembocará, visando a assegurar a devida 

incorporação dos elementos constantes do Plano de Ações e Investimentos, 

em todas as suas dimensões. Concomitantemente, recomenda-se seja 

expedido questionamento ao Município de Rio Branco do Sul sobre as medidas 

já adotadas para atendimento das prioridades do PAI, nos quesitos 

regularização de loteamentos/ocupações e fiscalização urbana, indicando, 

inclusive, os setores e agentes públicos hodiernamente responsáveis por tais 

funções, bem como as atividades que têm desempenhado e metodologia. 

No contexto, se a Ação Civil Pública e os institutos a ela associados 

(Termos de Ajustamento de Conduta e Recomendações Administrativas) 

podem ser manejados para coagir o Poder Público ao exercício de suas 

atribuições de fiscalização urbana, como já evidenciado, tanto mais poderá 

ser empregada para promover a qualificação/adequação já prevista pelo 

próprio Município, garantindo o funcionando da estrutura mínima necessária 

ao desempenho desta função essencial ao bem-estar coletivo, escusada 

Administração da realização dos investimentos programados no setor apenas 

mediante comprovação de que seu arranjo institucional atual (equipamentos, 

funcionários e recursos) suprem plenamente a demanda global pela prestação 

suficiente do respectivo serviço, o que não é a situação revelada nos autos. 
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III. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES 

 

Ex positis, recomenda este Centro de Apoio Operacional das 

Promotorias de Justiça de Habitação e Urbanismo ao órgão consulente que: 

 

a) expeça questionamento ao Município de Rio Branco do Sul 

sobre as medidas já adotadas para atendimento das políticas 

prioritárias elencadas no Plano Diretor e em seu Plano de 

Ações e Investimentos, com realce para as ações de 

Regularização Fundiária da Sede Urbana e de Fiscalização 

Urbana, indicando, inclusive, o setor técnico com agentes 

públicos responsáveis pela sua condução (planejamento e 

gestão territorial; licenciamento de edificações, atividades e 

serviços; controle e fiscalização, etc.) e sua 

metodologia/estratégia de atuação, se necessário 

requisitando relatórios da respectiva secretaria municipal 

contendo número de alvarás liberados, vistorias realizadas e 

demais informações de relevo para o feito em tela; 

b) expeça questionamento ao Município de Rio branco do Sul 

sobre os itens já concretizados do Plano de Ações e 

Investimentos, bem como sobre sua incorporação na legislação 

orçamentária atualmente vigente, e, paralelamente, 

acompanhe a elaboração e a execução das diretrizes 

orçamentárias e orçamentos anuais nos quais o Plano 

Plurianual 2014-2017 desembocará, visando a assegurar a 

devida incorporação dos elementos constantes do PAI, em 

todas as suas dimensões, mormente naquelas cujo custeio 

dependa de recursos próprios do Município; 

c) independentemente da situação, em se averiguando omissão 

do Município de Rio Branco do Sul em seu poder-dever de 

ordenar, controlar e regularizar o uso e ocupação do solo 
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urbano, ou recalcitrância em observar, na esfera de seu 

programa orçamentário, as metas, ações e investimentos aos 

quais se auto-vinculou por meio do Plano Diretor 

Participativo, que sejam empregados pela Promotoria de 

Justiça os instrumentos judiciais ou extrajudiciais cabíveis 

para coibir tal desídia, com salvaguarda, em todas as 

iniciativas do Poder Público, do direito fundamental à moradia 

digna, em fiel atendimento das Recomendações n. 01/2012 e 

01/2013 da douta Procuradoria-Geral de Justiça do Paraná. 

 

É a consulta. 

 

Curitiba, 14 de abril de 2014. 
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