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Consulta nº 44/2014 

 
 

Ref.: Procedimento Administrativo n. MPPR-0046.14.004902-7 (CAOPJ-HU) 

 
 
 

EMENTA: LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES E 
EMPREENDIMENTOS. FALHAS E DEFICIÊNCIAS DOS 
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS. POSSÍVEL 
RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS NA 
ESFERA CRIMINAL E/OU POR IMPROBIDADE. PROPOSTA 
DE UNIFICAÇÃO DA GESTÃO URBANÍSTICO-AMBIENTAL. 
NECESSÁRIA COMPATIBILIZAÇÃO DE CONTEÚDOS, 
ESCOPO E OBSERVÂNCIA DAS COMPETÊNCIAS 
FEDERATIVAS. PRINCÍPIO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA DA 
CIDADE. SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES 
TERRITORIAIS, COM PUBLICIDADE, TRANSPARÊNCIA 
ATIVA E CONTROLE SOCIAL. ACESSO IRRESTRITO À 
DOCUMENTAÇÃO INTEGRANTE DOS ESTUDOS DE 
IMPACTO DE VIZINHANÇA E CONGÊNERES, NOS DITAMES 
DA LEI 10.257/2001 E NORMAS LOCAIS. RECOMENDÁVEL 
DISPONIBILIZAÇÃO DO MATERIAL EM BASE DE DADOS 
VIRTUAL. PÓLOS GERADORES DE TRÁFEGO. NORMAS DE 
TOLERÂNCIA TACITAMENTE REVOGADAS POR 
ZONEAMENTO SUPERVENIENTE MAIS RESTRITIVO. 
AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. PLANO DIRETOR É 
INSTRUMENTO CONSTITUCIONAL BASILAR DO 
ORDENAMENTO URBANO, SOBREPONDO-SE A TODOS OS 
DEMAIS REGRAMENTOS URBANÍSTICOS EM CONTRÁRIO. 

 
 

1. Relatório do Caso 

 Em 14 de maio de 2014, a 2ª Promotoria de Justiça de Paranaguá remeteu a 

este Centro de Apoio Operacional especializado consulta relativa à regularidade do 

modelo de licenciamento urbanístico adotado por aquele município. Foi constatada 

pela supracitada Promotoria, ao longo do acompanhamento de múltiplos casos 
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(cujas peças jurídicas compõem a consulta), a ausência de padrão nos processos de 

licenciamento levados a cabo pelo Município, mormente no que tange à elaboração 

de Estudos de Impacto de Vizinhança, com suas respectivas medidas 

condicionantes, bem como falhas nos aspectos de publicidade e transparência da 

atividade estatal. Exposto tal cenário, os questionamentos foram, em resumo: 

 

·Há alguma normativa ou orientação para a análise do 

Estudo de Impacto de Vizinhança, que proponha medidas 

mitigatórias e compensatórias adequadas, conforme 

tipologia de empreendimentos e seus respectivos impactos?   

 

· Há um modelo ou padrão de sistema informatizado de 

licenciamento que garanta a transparência e publicidades 

dos atos administrativos e possa ser recomendado ao 

Município de Paranaguá?  

 

· Há posicionamento doutrinário estabelecido sobre a 

unificação dos licenciamentos ambiental e urbanístico? Há 

um modelo que possa ser prescrito, neste sentido?  

 

 Tendo tal quadro em vista, e diante de materiais anteriores já remetidos, a 

análise da equipe técnica deste setor centra-se sobre os seguintes tópicos:  

 

1. a problemática dos parâmetros de análise e hipóteses de 

cabimento do Estudo de Impacto de Vizinhança, 

especialmente no contexto da complexidade do 

ordenamento urbano e de cidade portuária; 
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2. a uniformização e informatização dos processos de 

licenciamento;  

 

3. a possibilidade e oportunidade de compatibilização entre 

os licenciamentos ambiental e urbanístico, na medida do 

que a legislação permite. 

 
 
 É a apertada síntese. 

 

2.1. Do procedimento legal do Estudo de Impacto de Vizinhança  

 

 Inicialmente, impende pontuar que a legislação disciplinadora do Estudo de 

Impacto de Vizinhança em vigor no Município de Paranaguá consiste na Lei 

Municipal nº 2.822/07 e no Decreto nº 544 /2013, de modo que os 

procedimentos e exigências do EIV acham-se respaldados pelas regras previstas 

em tais diplomas regulamentadores, os quais dispõem sobre o seu conteúdo 

(aspectos a serem ponderados), hipóteses de cabimento (tipologia dos 

empreendimentos potencialmente geradores de impacto urbanístico) e demais 

formalidades do processo de submissão e aprovação. Imputável, portanto, ao ente 

municipal, a responsabilidade pelos danos sócio-ambientais advindos de qualquer 

dispensa ou aplicação insuficiente das normativas em comento. 

Em tese, ainda, respondem pessoalmente os agentes dos órgãos municipais 

com atribuição para realizar os licenciamentos urbanísticos, em caso de 

irregularidades em tais processos. Além das medidas repressivas funcionais 

(sindicâncias e punições decorrentes), eventuais desvios podem ser punidos 

nas esferas penal (crimes ambientais) e da improbidade administrativa, 
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inclusive simultaneamente. Na primeira hipótese, é expressa a Lei Nacional n. 

9.605/1998: 

 

 Art. 66. Fazer o funcionário público afirmação falsa ou 
enganosa, omitir a verdade, sonegar informações ou dados 
técnico-científicos em procedimentos de autorização ou de 
licenciamento ambiental: 
Pena - reclusão, de um a três anos, e multa. 
Art. 67. Conceder o funcionário público licença, autorização 
ou permissão em desacordo com as normas ambientais, para 
as atividades, obras ou serviços cuja realização depende de 
ato autorizativo do Poder Público: 
Pena - detenção, de um a três anos, e multa. 

 

Por sua vez, quanto ao controle da moralidade administrativa, in re ipsa, a 

Lei n. 8.429/1992 enumera, em seu art. 11, condutas reprovadas ao servidor: 

 

  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; 
III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em 
razão das atribuições e que deva permanecer em segredo; 
IV - negar publicidade aos atos oficiais; (...) 

 

Nesse diapasão, merece rechaço e sanção qualquer indevida omissão ou 

atuação ofensiva aos princípios cardeais da Administração Pública e Ambiental, 

como favorecimento de particulares pela aplicação não isonômica de regras 
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urbanísticas ou abrandamento ilegal de exigências previstas nos estatutos federais, 

estaduais e municipais1.    

 Embora inexista, afora o próprio Estatuto da Cidade (Lei n. 10.257/2001) 

marco jurídico padronizador, em nível nacional, dos Estudos de Impacto de 

Vizinhança, sobejam considerações de ordem técnica e documentos orientadores, 

que podem servir de norte, todavia sempre pautados pelas disposições legais 

locais. Citam-se, nesse sentido, a Informação Técnica n. 156/2008 da 4ª Câmara 

de Coordenação e Revisão (Meio Ambiente e Patrimônio Cultural) do Ministério 

Público Federal, em anexo, e, no que tange às condicionantes a serem estipuladas 

para cada empreendimento, o próprio Termo de Referência a ser elaborado pela 

Câmara Técnica do Conselho Municipal de Urbanismo (CTCMU) de Paranaguá, a 

que alude o art. 1 º do Decreto Nº 544/2013, o qual deve conter parâmetros 

para a elaboração do estudo de acordo com a natureza do empreendimento2.  

 

2.1.1 Da Lei Municipal 1.912/1995 e legislação disciplinadora do EIV  

 

 Embora a validade da Lei 1.912/95, que versa sobre áreas em que 

empreendimentos geradores de tráfego são permitidos3, não tenha sido objeto 

direto de questionamento da Promotoria, cumpre registrar que o diploma foi 

                                                        
1 O mesmo se aplica a liberação e fiscalização de alvarás cedidos pelo Município, de acordo com 
as normativas dispostas no Código de Obras e Edificações do Município (Lei Complementar nº 
67/07).  
2 Art. 1º Fica Regulamentado o Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV, conforme disposto no 
Capítulo X do Título IV da Lei Complementar nº 60/2007, e da Lei nº 2822/2007, que deverá ser 
executado com base no termo de referência elaborado pela Câmara Técnica do Conselho Municipal 
de Urbanismo - CTCMU, de acordo com as características de cada empreendimento. 
Parágrafo Único - O Termo de Referência para elaboração do EIV/ RIV será realizado pela CTCMU, 
de acordo com o uso, porte e impacto do empreendimento.  
Sobre exemplos de Termos de Referência de outras localidades, vide materiais em anexo referentes 
aos Municípios de Curitiba, Goiânia e Porto Alegre. 
3 Em relação aos estudos de pólos geradores de tráfego e procedimentos para seu tratamento, o 
próprio Departamento Nacional de Trânsito consolidou Manual técnico específico, disponível em: 
http://www.urbanismo.mppr.mp.br/arquivos/File/DENATRANMANUALolosGeradores.pdf  
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tacitamente revogado pelos planos urbanísticos posteriormente editados e sua 

legislação correlata.  

 A mencionada norma data do ano de 1995,  estando defasada e em 

desconformidade com o superveniente Plano Diretor do Município (Lei 

Complementar n. 60/2007). Com a aprovação do novo Plano, que deve nortear a 

totalidade da política urbana, estabeleceu-se também novo zoneamento e normas 

de uso e ocupação do solo (Lei Complementar nº 62/07), de forma que as zonas 

(Zona Portuária I e II, Zona Industrial), às quais a Lei 1.912/95 fazia referência, 

deixaram de existir. A Lei 1.912/95 foi igualmente ultrapassada pelos 

regulamentos supervenientes do Estudo de Impacto de Vizinhança.  

Com efeito, note-se que o Plano Diretor e as peças dele derivadas 

(destacadamente, as Leis de 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 , como o 

EIV, nos termos do art. 3o, III, da Lei Estadual n. 15.229/2006,) caracterizam-se 

como institutos sui generis, isto é, planos urbanísticos escalonados (dos mais gerais 

aos mais específicos), os quais encarnam a competência municipal de adequado 

ordenamento territorial inscrita no art. 30, VIII, da Constituição Federal. Sob esta 

ótica, não podem ser compreendidos como meras peças legislativas que se 

enquadram nas regras tradicionais de hierarquia normativa, visto que, para os 

Municípios que deles dispõem, todo o arcabouço jurídico de regência sobre uso e 

ocupação do solo (o que abarca as atividades comerciais e portuárias), a despeito 

de seu grau de especialidade ou data de entrada em vigência, deverá 

necessariamente se harmonizar com o Plano Diretor (plano urbanístico geral) e 

com os planos setoriais a ele vinculados (como o de zoneamento). Nessa esteira 

discorre a lição de Victor Carvalho Pinto: 
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O plano diretor não precisa ser enquadrado nos conceitos 
tradicionais do direito constitucional ou administrativo, uma 
vez que a Constituição reconheceu a existência do direito 
urbanístico como um ramo autônomo do direito (art. 24, I). 
Como ramo autônomo, o direito urbanístico apresenta 
princípios e institutos próprios, que não se confundem com os 
do direito administrativo. Neste sentido, os planos 
urbanísticos podem ser considerados institutos próprios do 
direito urbanístico, irredutíveis aos conceitos tradicionais de 
lei, regulamento ou ato administrativo. No direito brasileiro, 
são planos urbanísticos, ao lado do plano diretor, o projeto de 
loteamento (arts. 6o a 17 da Lei 6.766/1979), o projeto de 
regularização fundiária (art. 51 da Lei 11+977/2009) e o 
plano de operação urbana consorciada (art. 33 do Estatuto 
da Cidade). Pode-se ilustrar a diferença entre o regime 
específico do direito urbanístico e o regime geral do direito 
constitucional pelo fato de que os planos de detalhamento são 
elaborados após o plano geral, devendo respeitá-lo, enquanto 
as leis específicas simplesmente revogam as leis gerais 
anteriores (...)4  

 

Destarte, independentemente do que as normas de uso e ocupação do solo 

previssem antes da vigência do Plano Diretor Municipal (Lei Complementar n. 

60/2007) e da Lei de Zoneamento (Lei Complementar n. 62/2007), se houver 

contradição entre elas, considerar-se-ão revogadas as disposições colidentes, por 

força do art. 182, §2o, da Carta Magna, que vincula expressamente a função social 

da propriedade e da cidade à observância das diretrizes estabelecidas no Plano 

Diretor, e não em diploma diverso.  De mesmo teor é a disciplina da Constituição 

do Estado do Paraná sobre a matéria: 

 

Art. 152. O plano diretor, instrumento básico da política de 
desenvolvimento econômico e social e de expansão urbana, 
aprovado pela Câmara Municipal, é obrigatório para as 
cidades com mais de vinte mil habitantes, expressando as 

                                                        
4 PINTO, Victor Carvalho. Direito Urbanístico: Plano Diretor e Direito de Propriedade. 3a Edição. São 
Paulo: RT, 2011, p. 232. 
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exigências de ordenação da cidade e explicitando os 
critérios para que se cumpra a função social da propriedade 
urbana. 
 
§ 1º. O plano diretor disporá sobre: 
I - normas relativas ao desenvolvimento urbano; 
II - políticas de orientação da formulação de planos 
setoriais; 
III - critérios de parcelamento, uso e ocupação do solo e 
zoneamento, prevendo áreas destinadas a moradias 
populares, com garantias de acesso aos locais de trabalho, 
serviço e lazer; 
IV - proteção ambiental; 
V - ordenação de usos, atividades e funções de interesse 
zonal. 

 

Nesses termos, sobre os conflitos de direito intertemporal, o entendimento 

doutrinário e jurisprudencial assentado é de que não subsiste direito adquirido 

dos particulares aos parâmetros anteriores de ordenamento, a não ser em 

duas situações: quando já licenciada e iniciada a obra, ou quando existe pré-

ocupação da atividade comercial, industrial ou de serviço em relação ao 

zoneamento posterior (e, mesmo neste caso, não poderá a mesma ser ampliada 

após a entrada em vigor da lei mais restritiva): 

 

A questão mais aguda neste aspecto configura-se do 
seguinte modo: uma lei que venha a modificar o 
zoneamento existente pode encontrar alguém que, tendo 
obtido alvará de construção ao tempo da lei anterior, tenha 
iniciado a construção antes do advento da nova lei; 
supondo-se que a alteração promovida pela lei nova 
implique a mudança da zona, ainda assim, nessa hipótese, 
haverá direito adquirido do proprietário de levantar sua 
construção até o final. Esse o entendimento do STF no que 
diz respeito ao assunto. Contudo, ainda nessa mesma 
hipótese, se a obra ainda não tiver sido iniciada, quando do 
advento da nova lei, o alvará poderá ser cassado, 
indenizando-se as despesas efetivamente realizadas com o 
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projeto da obra ou decorrentes da obtenção do alvará. Essa 
também a orientação do STF sobre o assunto.5  

 

Na jurisprudência, a Superiora Corte de Justiça assim tem se manifestado: 
 

EMENTA: Administrativo. Licença para construir deferida 
pela autoridade municipal. Restrição superveniente da 
legislação estadual. Obra ainda não iniciada. Se a obra ainda 
não foi iniciada, a restrição é válida. Precedentes do 
Supremo Tribunal Federal. Recurso Especial não 
conhecido. (STJ – Segunda turma. Resp. n. 103.298/PR. Rel. 
Min. Ari Pargendler. Data do Julgamento: 17.11.1998). 

 

Por fim, e na mesma verve, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do 

Sul reafirmou a interpretação de que “uso desconforme é aquele que se mostra 

contrário ao Plano Diretor e, sem que ocorra hipótese de pré-ocupação, autoriza o 

Município a negar alvará de funcionamento e, se já concedido, de ofício anulá-lo. Não 

se configura pré-ocupação se, no momento da entrada em vigor da nova lei, não 

havia uso conforme a ser garantido e, sim, o uso se dera no passado e, na hipótese, há 

quase dez anos. Concomitância não comprovada” (RJTJRGS 161:411).  

 Esposando o entendimento supra, é de se ressaltar, ainda, que a Lei de 

Zoneamento, Uso e Ocupação do solo atual não traz qualquer ressalva 

expressa relativa à aplicabilidade do Estudo de Impacto de Vizinhança. É 

verdade que a Zona de Interesse Portuário (ZIP), a Zona de Interesse de Expansão 

Portuária (ZIEP) e a Zona de Desenvolvimento Econômico (ZDE) são 

caracterizadas pela concentração de atividades geradoras de impactos ambientais 

eurbanísticos:  

 

Art. 39 - A Zona de Interesse Portuário (ZIP) caracteriza-se 
pelo uso prioritário e preponderante de atividades 

                                                        
5 MUKAI, Toshio. Direito urbano e ambiental. 3ª edição. Belo Horizonte: editora Fórum, 2006, p. 346. 
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portuárias e correlatas, com potencial de impacto ambiental 
e urbano significativos.  
 
  Art. 40 - São objetivos da Zona de Interesse Portuário:  
 I. dar condições de desenvolvimento e incrementar as 
atividades portuárias;  
 II. concentrar atividades incômodas ao uso residencial;  
 III. concentrar atividades de risco ambiental de forma 
controlada.  
 §1º - O uso e a ocupação da ZIP deverá respeitar a legislação 
ambiental federal e estadual pertinente.  
 
Art. 41 - A Zona de Interesse para Expansão Portuária (ZIEP) 
caracteriza-se por ser uma área continua à Zona de Interesse 
Portuário, livre de ocupação, apta a receber a expansão das 
atividades portuárias.  
 Parágrafo único - Para ocupação da ZIEP devem ser 
elaborados planos específicos de urbanização e sistema 
viário, de acordo com a legislação municipal referente a 
estes assuntos.  
 
  Art. 42 - É objetivo da Zona de Interesse para Expansão 
Portuária garantir condições de ampliação e incremento das 
atividades portuárias.  
 Parágrafo único - O uso e a ocupação da ZIEP deverá estar 
em consonância com a legislação ambiental federal e 
estadual pertinente. 
 
Art. 43 - A Zona de Desenvolvimento Econômico (ZDE) 
caracteriza-se por grandes glebas, ocupadas parcialmente, 
servidas por importante rede viária, aptas para ocupação por 
atividades industriais, comércio e serviços de grande porte, 
com potencial de incômodo ao uso residencial.  
 Parágrafo único - Para ocupação da ZED devem ser 
elaborados planos específicos de urbanização e sistema 
viário, de acordo com a legislação municipal referentes a 
estes assuntos.  
  
 Art. 44 - São objetivos na Zona de Desenvolvimento 
Econômico:  
 I. concentrar atividades econômicas de grande porte;  
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 II. potencializar as atividades econômicas;  
 III. concentrar atividades de risco ambiental de forma 
controlada.  
 IV. concentrar atividades incômodas ao uso residencial de 
forma controlada.  
 Parágrafo único - O uso e a ocupação da ZDE deverão estar 
em consonância com a legislação ambiental federal e 
estadual pertinente.  
 Parágrafo único - Amplia-se o limite da Zona de 
Desenvolvimento Econômico em 180 m (cento e oitenta 
metros), sentido Porto, conforme mapa anexo. 

 

  Nada obstante, compreende-se, conquanto sejam tais usos admissíveis, 

não existe qualquer indicação de dispensa do Estudo de Impacto de Vizinhança e 

das possíveis medidas mitigadoras, reparadoras ou compensatórias relativas aos 

impactos gerados.  Frisa-se nesse sentido, que a permissividade, em abstrato, não 

implica em direito adquirido a priori pelos particulares, podendo ser 

condicionada segundo critérios de interesse público, desde que fundamentos 

tecnicamente. A partir do diagnóstico do EIV é que se poderá vislumbrar as 

estratégias e mecanismos de mitigação dos efeitos deletérios 

empreendimento/atividade analisados, sem que se impeça seu desenvolvimento.   

 Importa consignar, em adendo, que a relevância da operacionalização do 

EIV é sobrelevada pela existência de remanescente de uso residencial dentro do 

perímetro da Zona Portuária, realidade esta que não aparenta haver sido 

devidamente considerada no momento de alteração do zoneamento da cidade, 

conforme se depreende da argumentação lançada na peça de Apelação da 2ª 

Promotoria de Justiça nos Autos n 0003706-88.2011.8.16.0129. 

 

2.2. Da publicidade e da transparência nos processos de licenciamento 
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 Note-se que todo o processo relativo à aprovação dos Estudos de Impacto 

de Vizinhança deve ser público e que o EIV em si deve ser acessível a qualquer 

interessado, conforme dispõe o Estatuto da Cidade (art. 37, parágrafo único) e o 

Decreto Municipal nº 544/2013, independentemente de interesse específico:  

 

Art. 23 - Dar-se-á obrigatória publicidade ao EIV/ RIV. 
 
§ 1º - O EIV/ RIV deverá ser afixado em local público, durante 
o prazo mínimo de 30 (trinta) dias antes da data designada 
para a audiência pública, conforme Artigo 13 - Seção II - Da 
elaboração do EIV especifica. 
 
§ 2º - A solicitação de cópia integral ou parcial do EIV/ RIV 
deve ser encaminhada por escrito à CTCMU, devidamente 
protocolada no PROTOCOLO GERAL DA SEMAD, que deverá 
encaminhá-la para a Secretaria Municipal de Urbanismo e 
Gestão Fundiária, responsável pelo repasse do mesmo para 
análise e parecer da CTCMU, que será responsável pela 
solicitação de reprodução do material, a expensas do 
requerente. 
§ 3º - Qualquer indivíduo, independentemente da 
comprovação de interesse específico, terá acesso às 
informações de que trata esta Lei, mediante requerimento 
escrito, no qual assumirá a obrigação de não utilizar as 
informações colhidas para fins comerciais, sob as penas da 
lei civil, penal, de direito autoral e de propriedade 
industrial, assim como de citar as fontes, caso, por qualquer 
meio, venha a divulgar os aludidos dados. 

 

 Note-se ainda, que o Plano Diretor do Município de Paranaguá estabelece no 

Capítulo III, relativo ao Plano de Ações Prioritárias, que:  

 

Art. 22 - Ficam estabelecidos os seguintes setores prioritários 
de ação: 
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I – organização institucional da prefeitura e 
implementação de sistema integrado de informações 
municipais; 

 
 

Sendo ainda notório todo o Capítulo IV, relativo à Política de 

Desenvolvimento Institucional e Gestão Democrática, do qual destacamos as 

seguintes disposições:  

 

Art. 23 - São diretrizes da Política de desenvolvimento 
institucional: 
[...]  
IV - implantar e atualizar um banco de dados e informações 
georreferenciadas do município, que auxiliará no 
planejamento e monitoramento municipal;[...] 
Parágrafo Único - Para a consecução da política de 
desenvolvimento institucional devem ser observadas as 
seguintes diretrizes: 
I - promover a gestão municipal participativa; 
II - estabelecer um sistema de informações sobre o 
município, organizando banco de dados georreferenciado, 
periodicamente atualizado, que auxiliará no planejamento 
e monitoramento municipal; 
III – fortalecer a capacidade municipal de regulação e 
gestão da cidade, dotando os setores competentes de 
condições técnicas, institucinstitucionais e operacionais 
necessárias ao exercício de suas funções. 

 

 Por fim, o Plano Diretor traz sessão específica sobre o “Sistema Único de 

Informações”, no Capítulo relativo ao “Sistema Municipal de Planejamento e Gestão 

Territorial”, acenando:  

 

Art. 125 - O Sistema Único de Informações tem como objetivo: 
I - produzir e sistematizar informações públicas, evitando 
a duplicação de meios e instrumentos para fins idênticos; 
II - controlar e monitorar o uso e ocupação do solo 
municipal; 
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III - alimentar e facilitar a integração de sistemas e 
mecanismos setoriais (viário e transporte, tributário, 
preservação e recuperação ambiental, bens sócioambientais e 
outros), garantindo o registro das informações produzidas; 
IV - difundir as informações públicas. 
 
Art. 127 - Os agentes públicos e privados ficam obrigados 
a fornecer à Prefeitura todos os dados e informações que 
forem considerados necessários ao Sistema Único de 
Informações, obedecendo aos prazos, condições e penalidades 
fixados pelo Poder Executivo Municipal. 

 

Tendo em vista o conjunto de diretrizes institucionalizadas pelo 

processo participativo do Plano Diretor, e constatada a omissão ou falha reiterada 

do Município na disponibilização de informações e no padrão de fiscalização e 

concessão de alvarás, que envolvem a realização do Estudo de Impacto de 

Vizinhança, subsiste suficiente embasamento jurídico para compelir o Poder 

Público a adequar-se às exigências gerais da publicidade e legalidade que recaem 

sobre a administração pública, na gestão democrática da cidade. Nesse sentido, a 

norma engendra a possibilidade de fiscalização e controle (da sociedade civil, do 

Parquet e jurisdicional), sob o ponto de vista da transparência ativa (art. 8º da Lei 

12.527/11 – Lei do Acesso à Informação6) e do controle social.  

Ademais, constante como prioridade do Plano Diretor a organização de 

sistema de informações integrado, cabível o acompanhamento do órgão de 

execução à sua progressiva implementação, observando a necessária articulação 

com o planejamento orçamentário. Ainda que o referido sistema se preste, 

sobretudo, à qualificar a gestão sócio-territorial da Administração, parte dos dados 

nele albergados é de interesse público coletivo e irrestrito, recomendando-se, por 

conseguinte, a disponibilização de todos os processos de licenciamento (inclusive 

                                                        
6 “Art. 8º - É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimentos, a 
divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse 
coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas.” 
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de loteamentos) e documentos relativos aos EIVs produzidos em base digital, 

aproveitando-se dos sítios de transparência fomentados pelos setores ministeriais 

de Proteção ao Patrimônio Público ou em espaço de hospedagem próprio, a 

exemplo do modelo adotado pelo Município de Londrina7, entre outros. 

  

2.3. Da possibilidade e oportunidade da unificação dos licenciamentos 

ambiental e urbanístico 

 
 A princípio, não há posição firmada no sentido da impossibilidade da 

unificação dos procedimentos urbanístico e ambiental. Ao contrário, a literatura 

especializada aponta exatamente nesta direção, visando à otimização e 

desburocratização dos serviços públicos, em atendimento aos princípios da 

eficácia e celeridade. Subsiste, ademais, crítica à fragmentação e ao 

desenvolvimento em apartado das disciplinas ambiental e urbanística, o que 

prejudica apreensão holística dos impactos causados e da repercussão cumulativo-

sinérgica de cada atividade licenciada. A construção de um sistema de 

licenciamento urbanístico-ambiental minimamente integrado poderia contribuir 

sobremaneira para o enfrentamento das problemáticas supracitadas. 

Tangenciando os estudos elaborados no âmbito de cada modalidade de 

licenciamento, não se olvide a defesa de que o Estudo de Impacto Ambiental - EIA 

poderia incluir os diversos aspectos do EIV, ampliando seu escopo e sua 

abrangência8. Todavia, a configuração atual do direito urbanístico e ambiental 

brasileiro é clara ao distingui-los, especialmente no que compete ao licenciamento.  

 O EIV emergiu no ordenamento brasileiro com atraso em face do 

regramento do EIA-RIMA, justamente embasado no diagnóstico de que amiúde 
                                                        
7 Naquele município, diversos parâmetros e delimitações do zoneamento urbano, bem como 
processos administrativos de licenciamento e Estudos de Impacto de Vizinhança acham-se 
veiculados na internet, nos sites: Portal EIV Online (http://eivonline.londrina.pr.gov.br/) e 
Zoneamento Fácil (http://zoneamento.londrina.pr.gov.br/). 
8 Nesse sentido, conferir: SÉGUIN, Elida. Estatuto da Cidade. Rio de Janeiro: Forense, 2002. p 44-45. 
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ocorria preterimento das questões sociais e urbanísticas no licenciamento 

ambiental, uma vez que as instituições intervenientes e as próprias equipes de 

consultoria achavam-se mais voltadas ao meio-ambiente natural (água, ar, fauna, 

flora e solo) que ao artificial. Não por outra razão, o Estatuto da Cidade enfatizou: 

 
 Art. 38. A elaboração do EIV não substitui a elaboração e a 
aprovação de estudo prévio de impacto ambiental (EIA), 
requeridas nos termos da legislação ambiental. 

 
 
 Os conteúdos do Estudo de Impacto Ambiental e do Estudo de Impacto de 

Vizinhança são diversos, vez que se debruçam sobre conceitos de impacto 

diferentes.  O conteúdo mínimo e a definição de impacto ambiental do EIA 

encontram-se dispostos na Resolução 01/86 do CONAMA (que abarca, ao menos 

em abstrato, o meio sócio-econômico), e do EIV no artigo 37 do Estatuto da 

Cidade.  Depreende-se, portanto, das definições e do lapso temporal entre as 

normativas, que este último foi instituído precisamente para contemplar aspectos 

negligenciados ou subdimensionados nas prospecções ambientais convencionais. 

Noutro giro, as competências para a concessão de licenças são também 

distintas, vez que, na maioria dos casos, o licenciamento ambiental cabe aos 

Estados e à União, ao passo que o urbanístico é de incumbência municipal9. Assim, 

poder-se-ia falar em licenciamento integrado tão somente naqueles municípios 

que disponham de competência para o licenciamento ambiental pleno através de 

órgão devidamente integrado ao SISNAMA em consonância com os ditames da Lei 

Complementar Nacional n. 140/2001 e da Resolução n. 88/2013 do Conselho 

Estadual do Meio Ambiente do Paraná. Assim mesmo, resta controvérsia sobre a 

competência para licenciar atividades de maior escala nos municípios integrantes 

                                                        
9 SOARES, Lucéia Martins, Estudo de Impacto de Vizinhança in Estatuto da Cidade (Comentários à 
Lei Federal 10.257/2001). Coord. Adilson Abreu Dallari e Sérgio Ferraz. São Paulo: 
SBDP/Malheiros: 2002.p.294.  
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de faixas costeiras. O II Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, em seu item 

7.1.2., ‘j’, determina ao IBAMA que desempenhe tal tarefa, quando incidente sobre 

municípios nele listados, qual ocorre com o Município de Paranaguá10. Sobre as 

discrepâncias possivelmente engendradas neste contexto, versa o Procurador da 

República Alessander Wilckson Cabral Salles: 

 

Ademais, considerando-se que compete ao IBAMA o 
licenciamento de obras ou atividades realizadas na zona 
costeira brasileira, em face, principalmente, da 
caracterização constitucional deste bioma como 
“patrimônio nacional”, outra conclusão, também inevitável 
e não menos absurda, seria a de que qualquer obra ou 
atividade desenvolvida nos limites territoriais do município 
de Fortaleza – definido pelo PNGC II como integrante da 
faixa terrestre da zona costeira -, mesmo que distantes 
consideravelmente das faixas litorâneas deste município -, 
além de demandarem a apresentação de EPIA/RIMA, 
deveriam ser, sempre, licenciadas pelo IBAMA, o que 
equivaleria a eliminar, nestes municípios definidos no PNGC 
II, a atuação dos órgãos estaduais e municipais de 
licenciamento ambiental. Portanto, a adoção do critério 
político-administrativo de delimitação da faixa terrestre da 
zona costeira a partir das áreas dos respectivos município 
classificados como “litorâneos” segundo a tipologia adotada 
pelo PNGC II, é absolutamente destituída de razoabilidade 
científica, técnica ou jurídica, pelos motivos acima 
considerados.11 

 

Evidenciam-se, enfim, plúrimas dimensões de compatibilização, formal (na 

esfera da distribuição de competências) como materialmente (no âmbito dos 

conteúdos tematizados em cada espécie de licenciamento). Dentro de um mesmo 

                                                        
10 Plano integral acessível em: http://www.mma.gov.br/estruturas/orla/_arquivos/pngc2.pdf  
11 SALLES, Alessander Wilckson Cabral. A atuação do MPF nas cidades costeiras. Estudo apresentado 
ao Grupo de Trabalho de Ordenamento Urbano da 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do 
Ministério Público Federal, p. 8. Disponível em: <http://4ccr.pgr.mpf.mp.br/institucional/grupos-
de-trabalho/encerrados/gt-zona-costeira/docs-zona-costeira/Parecer_Zona_Costeira.pdf> 
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nível federativo (municipal, in casu), nada impede, antes tudo recomenda a 

unificação urbanístico-ambiental, tomadas as cautelas necessárias12. Enquanto tal 

integração não se efetiva, contudo, não pode o Município dispensar o 

licenciamento urbanístico (que avalia, nas edificações e empreendimentos, 

questões sanitárias, de habitabilidade, de segurança, estéticas, etc.), de sua alçada, 

agarrando-se a prévia licença ambiental já emitida pelo Estado do Paraná, haja 

vista os objetivos nitidamente distintos de cada instituto jurídico. 

   

 É a consulta. 
 
 
 Curitiba, 15 de julho de 2014. 
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Thiago de Azevedo Pinheiro Hoshino 
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Mariana Marques Auler 
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12 Para uma análise comparativa dos trâmites de licenciamento ambiental-urbanístico nos 
municípios brasileiros, sugere-se: MOTTA, Diana Meirelles e PÊGO, Bolívar (Orgs.). Licenciamento 
ambiental para o desenvolvimento urbano: avaliação de instrumentos e procedimentos. Rio de 
Janeiro: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, 2013. Disponível em: 
<http://www.urbanismo.mppr.mp.br/arquivos/File/IPEAlicencimanetoambientalparaesenvolvim
entourbano.pdf>.  


