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 CONSULTA CAOPJ-HU N. 46/2014  

CONSULTA REDE AMBIENTAL N. 01/2014 

 

 

PA n. MPPR-0125.14.000143-4 (Originário) 

 

 

EMENTA: PROJETO DE INSTALAÇÃO DE 
FÁBRICA DE ACUMULADORES DE ENERGIA 
(PILHAS E BATERIAS). POTENCIAIS IMPACTOS 
AMBIENTAIS, URBANÍSTICOS E SOCIAIS. VÍCIOS 
DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL EM ESFERA 
ESTADUAL. CERTIDÕES E ANUÊNCIAS 
CONTRADITÓRIAS DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA. 
TENTATIVA DE ALTERAÇÃO PONTUAL DO 
ZONEAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E 
DE AMPLIAÇÃO DO PERÍMETRO URBANO. 
INADMISSIBILIDADE NA AUSÊNCIA DE 
EMBASAMENTO TÉCNICO E PARTICIPAÇÃO 
POPULAR. NECESSIDADE DE PARECER DO 
CONSELHO DO PLANO DIRETOR. 
OBRIGATORIEDADE DE PRÉVIO ESTUDO DE 
IMPACTO DE VIZINHANÇA. 

 

 

A 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Rolândia consulta este 

Centro de Apoio Operacional de Habitação e Urbanismo e a 

Coordenação da Rede Ambiental do Ministério Público do Estado do 

Paraná com relação ao licenciamento de atividade de fabricação de 

http://10.56.0.25/promp/procedimentoAdministrativoBuscar.do?idDocumento=529624&retorno=documentosPesquisar
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pilhas, baterias e outros acumuladores (indústria de beneficiamento de 

matéria-prima para acumuladores de energia) e seus potenciais 

impactos no meio ambiente natural, artificial e social. 

 

1. Dos vícios no licenciamento ambiental iniciado junto ao 

Instituto Ambiental do Paraná 

In principio, cumpre salientar que o empreendimento em tela 

encontra-se em processo de licenciamento junto ao Instituto Ambiental 

do Paraná, tendo recebido a Licença Ambiental Prévia n. “.......”, na 

data de 26/03/2014, com validade de um ano. 

Entre outros aspectos, o documento atesta a viabilidade da 

atividade pleiteada, estipula condicionantes que deverão ser 

necessariamente atendidas nos planos e programas a serem detalhados 

no Estudo de Impacto Ambiental e nas fases seguintes do 

licenciamento, reconhece a caracterização do imóvel onde se pretende 

a instalação da fábrica como rural e expressamente alerta para o fato 

de a Licença Prévia “não dispensa, tão pouco substitui, quaisquer 

outros Alvarás e/ou Certidões de qualquer natureza a que, 

eventualmente esteja sujeita, exigidos pela legislação federal, 

estadual ou municipal”. 
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Nesse sentido, o art. 10, §1º da Resolução CONAMA n. 237/97 

determina que o Município avalie a compatibilidade entre o tipo de 

empreendimento almejado e a legislação de uso e ocupação do solo 

aplicável ao imóvel expedido certidão ao órgão responsável pelo 

licenciamento ambiental, em qualquer esfera: 

 

Art. 10 - O procedimento de licenciamento ambiental 
obedecerá às seguintes etapas: 

(...) 

§ 1º - No procedimento de licenciamento ambiental deverá 
constar, obrigatoriamente, a certidão da Prefeitura 
Municipal, declarando que o local e o tipo de 
empreendimento ou atividade estão em conformidade com a 
legislação aplicável ao uso e ocupação do solo e, quando for o 
caso, a autorização para supressão de vegetação e a outorga 
para o uso da água, emitidas pelos órgãos competentes. 

 

Por sua vez, as Resoluções SEMA n. 31/98 (art. 92, I, „f‟) e n. 

36/08 (art. 5º, II, „e‟) regulamentam o licenciamento ambiental em 

âmbito estadual e submetem a liberação da Licença Prévia à 

apresentação da certidão municipal de uso e ocupação do solo: 

 

Art. 92 - Os demais sistemas de piscicultura deverão ser 
precedidos de LICENCIAMENTO AMBIENTAL do IAP, nos termos 
da legislação vigente e desta Resolução, conforme segue:  

I. Na fase de planejamento e viabilidade da atividade, o 
requerente deverá solicitar a Licença Prévia - LP que terá 
validade de 1 (um) ano. Os pedidos de LP deverão estar assim 
instruídos:  
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(...) 

f. Quando exigida pelo IAP, Anuência prévia do Município em 
relação ao objeto da solicitação situado no perímetro 
urbano, declarando expressamente a inexistência de 
óbices quanto a lei de uso e ocupação do solo urbano e a 
legislação de proteção do meio ambiente municipal;  

Art. 5º. Os requerimentos de Licenciamento Ambiental, bem 
como sua renovação, para os Empreendimentos com fundição 
de chumbo, dirigidos ao Diretor Presidente do IAP, serão 
protocolados, desde que instruídos na forma prevista abaixo, 
respeitando-se a modalidade solicitada: 

(...) 

II. LICENÇA PRÉVIA 

(...) 

e. Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do 
solo; 

 

Em observância aos comandos supracitados, o Instituto Ambiental 

do Paraná requisitou complementações em relação à “anuência prévia” 

do Município de Rolândia por meio do Ofício n. 05/14/NSP/IAP/ERLON 

(fl. 106), tendo em vista a primeira declaração do próprio Secretário 

Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de que o imóvel (Lote 133-A, 

Gleba Roland), localiza-se presentemente em Zona Rural, a qual não 

comportaria o uso solicitado (fl. 55). Tal expediente, alega-se, teria 

sido suprido por “Certidão de Inexistência de Óbice” firmada pelo 

mesmo Secretário (fls. 108-109), a qual, todavia, apresenta conteúdo 

flagrantemente contraditório ao seu pronunciamento precedente, na 

medida em que assevera que “a área em que se pretende instalar o 

empreendimento encontra-se em ZONA RURAL, precisamente defronte 
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ao Aterro Sanitário do Município, a menos de 2.000 metros da Zona 

Industrial (ZI-2)” (fl. 108), contudo, “não existindo óbice de instalação 

de indústria naquela localidade” (fl. 109).  

Igualmente, a consulta ao Plano Diretor (Lei Complementar n. 

11/2006) e à legislação municipal de uso e ocupação do solo de 

Rolândia (Lei Complementar n. 14/2006) permite aferir que o 

zoneamento rural incidente sobre a gleba não autoriza a finalidade 

urbana demandada pelo particular, colidindo com a manifestação do 

Município de Rolândia. Nos termos do art. 77 do Plano Diretor: 

 

Art. 77. A área rural do município de Rolândia fica 
subdividida em: 

I. Zona de Preservação Permanente; 

II. Zonas de Reservas Florestais Legais; 

III. Zona de Exploração Econômica. 

§1º - As características de uso e ocupação relativas às zonas 
de Preservação Permanente e de Reservas Florestais Legais 
regem-se pelas disposições do Código Florestal Brasileiro (Lei 
Nº 4.771, de 15/09/1965) e Resoluções do Conselho Nacional 
do Meio Ambiente – CONAMA – respectivas à matéria. 

§2º - Na Zona de Exploração Econômica, a exploração das 
propriedades dar-se-á de tal modo a alcançar os índices de 
produtividade estabelecidos pelo Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária – INCRA, sendo que, 
preferencialmente, as atividades desenvolvidas deverão 
enquadrar-se dentre aquelas 

consideradas aptas pelo zoneamento agrícola do Estado do 
Paraná, elaborado pelo Instituto Agronômico do Paraná – 
IAPAR. 
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 É dizer, as normas vigentes de ordenamento territorial teriam de 

sofrer significativa alteração para incorporar o imóvel no perímetro 

urbano e atribuir-lhe o regime jurídico das Zonas Industriais (ZI-1 ou ZI-

2), as únicas que, em tese, admitiriam (afora as Zonas Comerciais e de 

Serviço 3, incabíveis, em princípio, ao caso) a atividade que o art. 7º, 

III, „b‟, da Lei Complementar n. 14/2006 classifica como “indústria 

potencialmente poluitiva”: 

 

Art. 7º - Para efeito desta Lei, ficam as atividades definidas 
no artigo anterior, classificadas hierarquicamente, conforme 
segue: 

(...) 

III. INDÚSTRIA: 

a) INDÚSTRIA NÃO POLUITIVA: Caracteriza-se pela indústria, 
não incômoda,nociva ou perigosa. 

b) INDÚSTRIA POTENCIALMENTE POLUITIVA: Caracteriza-se 
pela indústria,potencialmente incômoda, nociva ou 
perigosa.  

 

Nem tolera outra interpretação o Anexo 1 do respectivo diploma 

legal, abaixo reproduzido para melhor visualização: 
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Destarte, ao que indicam os elementos dos autos, padece a 

Licença Ambiental Prévia outorgada para o empreendimento de grave 

vício com relação a um de seus requisitos essenciais (compatibilidade 

com perímetro urbano e legislação municipal de uso e ocupação do 

solo), passível de impugnação, bem como eventual responsabilização 

dos agentes públicos que concederam a anuência do Município de 

Rolândia em nítida afronta à letra da lei. 
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2. Da inadmissível alteração pontual do perímetro urbano e 

zoneamento intentada pelo PLC n. 03/2013 

Com vistas a promover a alteração perimetral e de zoneamento 

acima decalcada, o Sr. Prefeito Municipal de Rolândia, conjuntamente 

com os Secretários Municipais de Planejamento e de Administração 

remeteram, na data de 1º de março de 2013, o Projeto de Lei 

Complementar n. 003/2013 à Câmara Municipal de Vereadores, cujo 

objeto exprimia o art. 1º: 

 

Art. 1º. Fica alterado o Mapa do Zoneamento de Uso do Solo 
Urbano do Município, parte integrante do Plano Diretor 
Municipal, conforme indicação anexa, relativo da faixa de 
350,00 metros localizada na PR 170 sentido Rolândia-São 
Martinho a partir da área do lote 164-164-A da Gleba Roland, 
fazenda Conquista, até a área urbana do Distrito de São 
Martinho; também 200,00 metros localizada na PR-170, no 
sentido São Martinho-Rolândia, a partir da área urbana do 
Distrito de São Martinho até o Lote n. 171 da Gleba Roland, 
Fazenda São José. Esta faixa do lote a ser inserida no 
Perímetro Urbano será caracterizada no zoneamento de 
uso e ocupação do solo como ZI2 – Zona Industrial 2, com 
todas as características de uso e ocupação da zona indicadas 
nos Anexos I e II da referida Lei. 

 

Em diversas ocasiões retirado e reconduzido à pauta da Casa 

Legislativa local, em face da contestação dos munícipes, o 

referenciado projeto atenta contra todas as balizas do planejamento 
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urbano e da gestão democrática da cidade. Não por outra razão, o 

próprio Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (COMDEMA) 

editou Moção de Repúdio ao Projeto de Lei (fls. 130-132). 

Sendo o Plano Diretor o cerne do adequado ordenamento 

territorial (art. 30, VIII, da Carta Magna), o devido processo de revisão 

ou alteração do documento exige procedimentos análogos ao de sua 

elaboração, não dispensando nem embasamento técnico, nem 

participação democrática da sociedade. Na primeira vertente, de se 

invocar o princípio da unicidade do Plano Diretor: 

 

Vale afirmar: o Plano Diretor não pode estar consubstanciado 
em várias leis. Por dita razão, é uno, indivisível, e eventuais 
leis que venham alterar sua estrutura, acolhendo ou 
prescrevendo institutos urbanísticos, não podem ser havidas 
como Planos Diretores. De outro lado, não pode existir mais 
de um Plano Diretor (...) Em suma: o Plano Diretor é a lei 
municipal geral de planejamento e instrumento fundamental 
da política de desenvolvimento e expansão urbana do 
Município. (...) As atualizações e revisões periódicas, 
tecnicamente elaboradas, devem ser instituídas por lei, 
observado, em qualquer caso, o competente processo 
legislativo e a determinação do §4º do art. 40 do Estatuto da 
Cidade. Esse preceptivo estatutário prescreve que os Poderes 
Legislativo e Executivo garantirão a promoção de audiências 
públicas e debates, com a participação da população e de 
associações representativas dos vários segmentos da 
comunidade, a publicidade quanto aos documentos e 
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informações produzidos e o acesso a qualquer interessado a 
esses documentos e informações.1 

 

Ocorre que o Plano Diretor é instituto jurídico novel e peculiar, 

mais abrangente do que as leis ou atos administrativos convencionais, 

com caráter de documento técnico, mas também de pacto sócio-

político entre todos os atores da comunidade: 

 

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 e 
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. (...) desta 
forma, o planejamento se converte no principal instrumento 
de controle da tecnologia pela sociedade. No processo de 
planejamento atuam tanto os órgãos setoriais quanto os 
grupos de pressão, mas essas influências têm de operar sobre 
uma base tecnicamente consistente. Somente ao produto 
desse processo pode ser atribuída uma presunção de 
representação do interesse público.2 

                                                           
1 GASPARINI, Diógenes. Aspectos jurídicos do Plano Diretor. In: ESTADO DE SÃO PAULO. Temas de 
Direito Urbanístico. Vol. 4. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado: Ministério Público do Estado de 
São Paulo, 2005, p. 93 e p. 96. 
2 PINTO, Victor Carvalho. Direito urbanístico – Plano Diretor e Direito de Propriedade. 3ª Edição. 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 233-235. 
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Nem se há de aventar a possibilidade de que a elaboração ou 

revisão dos Planos Diretores e instrumentos a eles conexos tragam 

prejuízo a conquistas normativas e administrativas consolidadas no 

Município. Por força do princípio da proibição de retrocesso 

urbanístico-ambiental, o ius variandi de que dispõe o Poder Público, 

nesta seara, somente pode ser exercitado mediante “motivação 

lastreada em clamoroso interesse público”, sob pena de estrangular-se 

o planejamento da cidade em favor de interesses conjunturais pontuais 

e particularistas. O Superior Tribunal de Justiça já incursionou por esta 

vereda, na seguinte toada: 

 

PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO, AMBIENTAL E 
URBANÍSTICO. LOTEAMENTO CITY LAPA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. RESTRIÇÕES 
URBANÍSTICO-AMBIENTAIS CONVENCIONAIS ESTABELECIDAS 
PELO LOTEADOR. ESTIPULAÇÃO CONTRATUAL EM FAVOR DE 
TERCEIRO, DE NATUREZA PROPTER REM. DESCUMPRIMENTO. 
PRÉDIO DE NOVE ANDARES, EM ÁREA ONDE SÓ SE ADMITEM 
RESIDÊNCIAS UNIFAMILIARES. PEDIDO DE DEMOLIÇÃO. VÍCIO DE 
LEGALIDADE E DE LEGITIMIDADE DO ALVARÁ. IUS VARIANDI 
ATRIBUÍDO AO MUNICÍPIO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA 
NÃO-REGRESSÃO (OU DA PROIBIÇÃO DE RETROCESSO) 
URBANÍSTICO-AMBIENTAL. VIOLAÇÃO AO ART. 26, VII, DA LEI 
6.766/79 (LEI LEHMANN), AO ART. 572 DO CÓDIGO CIVIL DE 
1916 (ART. 1.299 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002) E À LEGISLAÇÃO 
MUNICIPAL. ART. 334, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 
VOTO-MÉRITO 

(...) 
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10. O relaxamento, pela via legislativa, das restrições 
urbanístico-ambientais convencionais, permitido na esteira do 
ius variandi de que é titular o Poder Público, demanda, 
por ser absolutamente fora do comum, ampla e forte 
motivação lastreada em clamoroso interesse público, 
postura incompatível com a submissão do Administrador a 
necessidades casuísticas de momento, interesses 
especulativos ou vantagens comerciais dos agentes 
econômicos. 

11. O exercício do ius variandi, para flexibilizar restrições 
urbanístico-ambientais contratuais, haverá de respeitar o ato 
jurídico perfeito e o licenciamento do empreendimento, 
pressuposto geral que, no Direito Urbanístico, como no 
Direito Ambiental, é decorrência da crescente escassez de 
espaços verdes e dilapidação da qualidade de vida nas 
cidades. Por isso mesmo, submete-se ao princípio da não-
regressão (ou, por outra terminologia, princípio da 
proibição de retrocesso ), garantia de que os avanços 
urbanístico-ambientais conquistados no passado não serão 
diluídos, destruídos ou negados pela geração atual ou pelas 
seguintes. 

(STJ. Segunda Turma. Recurso Especial n. 302.906 – SP. 
Relator: Ministro Herman Benjamin. Julgamento: 26 de agosto 
de 2010) 

 

Dimana destes pressupostos que o processo de planejamento 

participativo – como modus de exercício da democracia direta – aliado 

aos recursos e leituras técnicas – necessários para evitar que a 

discricionariedade se amesquinhe em arbitrariedade dos governantes 

eleitos –, devem nortear a formação da vontade estatal, direcionando o 

sentido do efetivo interesse público a longo prazo. Nesse diapasão, é 

remansosa a jurisprudência: 
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EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS MUNICIPAIS 8.167/2012, 
8.378/2012 e 8379/2012. ALTERAÇÃO DE PLANO DIRETOR. 
MUNICÍPIO DE SALVADOR. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO 
POPULAR. AFRONTA À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. 
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. EFEITOS. MODULAÇÃO. 
POSSIBILIDADE. ART. 27 DA LEI N. 9.868/99. PRESERVAÇÃO DO 
INTERESSE DA COLETIVIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.  

1. A ampla e efetiva participação popular deve ser garantida 
para a elaboração de norma que implique em alteração do 
plano diretor do desenvolvimento urbano da cidade (PDDU), 
sob pena de violação ao disposto no art. 64 da Constituição 
Estadual.  

2. Identificada a afronta à exigência de integração popular no 
processo legislativo das leis 8.167/2012, 8.378/2012 e 8.379/ 
2012 do município de Salvador, imperioso o reconhecimento 
de sua inconstitucionalidade.  

3. A singela participação do povo através de audiências, com 
publicização em antecedência reduzida e sem os meios 
adequados e acessos aos estudos técnicos necessários, não é 
bastante para assegurar o cumprimento daquela exigência. 
(...) 

(TJBA. Tribunal Pleno. Ação Direta de Inconstitucionalidade 
nº 0303489-40.2012.8.05.0000. Rel.: Des. José Edivaldo Rocha 
Rotondano. DJ: 12/02/2014). 

 

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE 
SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. TERCEIRO. CABIMENTO. 
SÚMULA Nº 202 DO STJ.SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DECLARANDO NULAS AS LEIS MUNICIPAIS 
Nºs.5389/2010 E 5.391/2010, QUE ALTERARAM A LEI Nº 
3.253/1992, QUE DISPÕE SOBRE O ZONEAMENTO, 
PARCELAMENTO, USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO DO 
MUNICÍPIO DE SÃO LUIS, POR AUSÊNCIA DE ESTUDOS TÉCNICOS, 
DE PUBLICIDADE, DE TRANSPARÊNCIA E DE PARTICIPAÇÃO 
POPULAR EM SEUS PROCESSOS LEGISLATIVOS, RECONHECENDO 
INCIDENTALMENTE OFENSA À CF, E CONTRARIEDADE AO 
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ESTATUTO DA CIDADE (LEI FEDERAL Nº 10.257/2001) E À LEI 
MUNICIPAL Nº 4.669/2006, QUE DISCIPLINA O PLANO DIRETOR 
DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS. LEIS DE EFEITOS CONCRETOS. (...)  

(...) 

2. Considerando que as leis que dispõem sobre o zoneamento, 
parcelamento, uso e ocupação do solo urbano municipal, são 
leis de efeitos concretos, não apresentando, pois, 
características de generalidade e de abstração típicas das 
demais leis, podem as mesmas ser impugnadas por meio dos 
instrumentos processuais voltados para o controle da 
legalidade dos atos administrativos em geral, tais como o 
mandado de segurança, a ação popular e a ação civil pública, 
não se podendo ter por inadequado o uso dessa última espécie 
de ação pelo Ministério Público Estadual para, com base em 
elementos de provas colhidos em inquérito civil público, pedir 
a decretação de nulidade de leis dessa natureza por ausência 
de estudos técnicos, de publicidade, de transparência e de 
participação popular no curso de seus processos legislativos, 
ofendendo incidentalmente a CF e em confronto com o 
Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257/2001) e com a Lei 
que dispõe sobre o plano diretor do próprio município réu. 

(TJMA. Mandado de Segurança nº 29167/2012, Relator: 
Desembargador Jamil de Miranda Gedeon Neto, 05 de abril de 
2013). 

 

EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade - Lei municipal 
que altera substancialmente a lei que dispõe sobre o Plano 
Diretor do Município - Necessidade de ser o processo 
legislativo - tanto o referente à elaboração da Lei do Plano 
Diretor como daquela que a altera, integrado por estudos 
técnicos e manifestação das entidades comunitárias, fato que 
não ocorreu - Audiência do Conselho Municipal de Política 
Urbana que não supre a exigência da participação popular, 
caracterizadora de uma democracia participativa – Ação 
procedente.” (TJSP, ADIn nº 0207644-30.2011.8.26.0000, DJ 
21/03/12, Desembargador Relator Walter de Almeida 
Guilherme). 
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EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 
COMPLEMENTAR N. 144/2008, DO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ, QUE 
ALTEROU O PLANO DIRETOR DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO 
TERRITORIAL, COM INSTITUIÇÃO DE NORMAS PARA O 
ZONEAMENTO, PARCELAMENTO E USO DO SOLO URBANO. 
PROCESSO LEGISLATIVO NÃO SUBMETIDO À PARTICIPAÇÃO 
POPULAR. EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL. NÃO OBSERVÂNCIA. 
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VÍCIO INSANÁVEL 
INCONSTITUCIONALIDADE DECRETADA. (TJSC. Ação Direta de 
Inconstitucionalidade n. 2008.064408-8. Relator: Des. 
Vanderlei Romer. Julgamento: 13 de outubro de 2011) 

 

EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Lei 
Complementar n° 600/09, do Município de Araraquara, que 
altera o Plano Diretor de Desenvolvimento e Política Urbana e 
Ambiental (Lei Complementar n° 350/05), modificando o 
zoneamento e índice de aproveitamento das áreas urbanas, 
sem a participação comunitária. Violação do art. 180, II, da 
Constituição do Estado. Inconstitucionalidade declarada. Ação 
procedente. (TJSP. ADI n. 990.10.248939-6. Relator: Des. José 
Roberto Bedran. Julgamento: 03 de fevereiro de 2011). 

 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 
COMPLEMENTAR DISCIPLINANDO O USO E OCUPAÇÃO DO SOLO. 
PROCESSO LEGISLATIVO SUBMETIDO A PARTICIPAÇÃO 
POPULAR. VOTAÇÃO, CONTUDO, DE PROJETO SUBSTITUTIVO 
QUE, A DESPEITO DE ALTERAÇÕES SIGNIFICATIVAS DO PROJETO 
INICIAL, NÃO FOI LEVADO AO CONHECIMENTO DOS MUNÍCIPES. 
VÍCIO INSANÁVEL. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. 

O projeto de lei apresentado para apreciação popular atendia 
aos interesses da comunidade local, que atuava ativamente a 
ponto de formalizar pedido exigindo o direito de participar em 
audiência pública. Nada obstante, a manobra política adotada 
subtraiu dos interessados a possibilidade de discutir assunto 
local que lhes era concernente, causando surpresa e 
indignação. Cumpre ressaltar que a participação popular na 
criação de leis versando sobre política urbana local não pode 
ser concebida como mera formalidade ritual passível de 
convalidação. Trata-se de instrumento democrático onde o 
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móvel do legislador ordinário é exposto e contrastado com 
idéias opostas que, se não vinculam a vontade dos 
representantes eleitos no momento da votação, ao menos lhes 
expõem os interesses envolvidos e as consequências práticas 
advindas da aprovação ou rejeição da normal, tal como 
proposta (TJSP. ADIn n. 184.449-0/2-00. Rel. Des. Artur 
Marques. Julgamento: 05 de maio de 2010). 

 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 
MUNICÍPIO DE BOM JESUS. LEI  MUNICIPAL N.º 2.422/06. 
PLANO DIRETOR URBANO DO MUNICÍPIO. PRINCÍPIO DA 
DEMOCRACIA PARTICIPATIVA (ART. 177, §5º, DA CE). 
INOBSERVÂNCIA. 

Ação direta em que se postula a declaração de 
inconstitucionalidade da Lei Municipal n.º 2.422, de 23 de 
outubro de 2006, dispondo acerca do plano diretor urbano do 
Município de Bom Jesus. A norma do art. 177, § 5º, da CE, 
concretizando o princípio da democracia direta ou 
participativa, exige, como requisito de validade do processo 
legislativo, a efetiva participação da comunidade na definição 
do plano diretor do seu Município. Insuficiência da única 
consulta pública realizada pelo Município de Bom Jesus. 
Inconstitucionalidade formal, por afronta ao art. 177, §5º, da 
CE, da Lei n.º 2.422, de 23 de outubro de 2006, do Município 
de Bom Jesus. Concreção também da norma do art. 40, §4º, I, 
do Estatuto da Cidade. 

Precedentes. (TJRS. ADI n. 70029607819. Órgão Especial. 
Relator: DES. PAULO DE TARSO VIEIRA SANSEVERINO. 
Julgamento: 25 de janeiro de 2010). 

 

Destacadamente, no caso do Estado do Paraná, em 

obediência à Lei Estadual n. 15.229/2006, o conteúdo material dos 

Planos Diretores foi amplificado para abarcar o sistema jus-urbanístico 
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municipal como um todo, contemplando, inclusive, a Lei de 

Zoneamento ou Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano: 

 

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; 

 
 

Soma-se a isso o reconhecimento expresso do Plano Diretor do 

Município de Rolândia que essa constelação normativa é parte 

integrante sua, aplicando-se-lhe as mesmas regras daquele: 

 

Art. 84. São partes integrantes dessa Lei Complementar: 
I. Anexo I – Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV; 
II. Anexo II – Leis da política setorial de ordenamento físico-
territorial, compreendendo: 
a. Perímetro Urbano; 
b. Parcelamento e Remembramento do Solo Urbano; 
c. Sistema Viário Básico; 
d. Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo Urbano; 
e. Código de Edificações e Obras; 
f. Código de Posturas. 
III. Anexo III – Plano de Ação; 
IV. Anexo IV – Avaliação Temática Integrada. 
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Não pode prosperar, portanto, outro entendimento senão o de 

que toda a legislação urbanística (Leis de Perímetro Urbano, de 

Parcelamento do Solo para fins Urbanos, de Uso e Ocupação do Solo 

Urbano e Rural, de Sistema Viário Municipal, Código de Obras, Código 

de Posturas e regulamentadoras dos instrumentos instituídos pelo 

Estatuto da Cidade) participa materialmente do Plano Diretor, devendo 

com ele harmonizar-se e submetendo-se ao mesmo regime jurídico 

para todos os fins (por exemplo, ao processo legislativo especial, com 

quórum qualificado, inarredável participação popular, iniciativa 

reservada e estudos técnicos), mesmo que formalmente editada em 

diploma apartado. Esse o alicerce jurisprudencial do instituto: 

 

(...) Nestes termos, considerando, conforme se colhe dos 
autos, que não existe, formalmente, na atualidade, no 
Município de São Sebastião lei constitutiva do plano diretor, 
mas materialmente, constituindo a Lei Complementar n° 
81/2007, em parte, lei dessa natureza, e mesmo que, 
dispondo referido diploma a respeito de normas sobre 
zoneamento, uso e ocupação do solo, haveriam as entidades 
comunitárias de participar do estudo para a elaboração do 
projeto que nela se converteu.” (TJSP. ADIn n° 147.807.0/6. 
Relator: Des. Walter de Almeida Guilherme. Julgamento: 11 
de março de 2009).  

 

In casu, por força do art. 73 da Lei Complementar n. 11/2006, 

esse processo legislativo especial demanda apreciação preliminar pelo 

Conselho do Plano Diretor Municipal, com parecer técnico que deve ser 

publicizado e amplamente debatido: 
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Art. 73. Qualquer projeto de lei referente à esta Lei e suas 
respectivas leis específicas e complementares, antes das 
discussões em plenário da Câmara Municipal, deverá ser 
enviado pelo presidente da Câmara, ao Conselho do Plano 
Diretor Municipal, instituído por esta Lei, para parecer 
técnico. 

§1º - O Parecer Técnico de que trata o artigo deverá enfocar 
as vantagens e desvantagens do ponto de vista: 

I. Social; 

II. Econômico; 

III. Urbanístico; 

IV. Ambiental. 

§2º - O Parecer do Conselho do Plano Diretor Municipal 
deverá ser elaborado e enviado ao presidente da Câmara 
Municipal, no prazo máximo de 30 dias a contar da data de 
recebimento do projeto de lei. 

§3º - O Projeto de Lei e o Parecer do Conselho do Plano 
Diretor Municipal,serão publicados pela Câmara Municipal, no 
órgão de imprensa do município, para manifestação dos 
interessados no prazo máximo de07 (sete) dias, após o que, o 
projeto de lei terá sua tramitação normal na Câmara. 

 

Ademais, qualquer extensão do perímetro urbano municipal, 

posteriormente à Lei Federal n. 12.608/2012, vincula-se a uma série de 

exigências lançadas no art. 42-B do Estatuto da Cidade (Lei n. 

10.257/2001), sob pena de absoluta nulidade, o que, frente à sua 

natureza de lei de efeitos concretos ou lei-medida, pode ser declarado 

mesmo via Ação Civil Pública ajuizada pelo Parquet para a tutela da 

ordem urbanística (art. 1º, VI da Lei n. 7.347/1985): 
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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:  (Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012) 

 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.       

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12608.htm#art26
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Em suma, ilegítima, ilegal e inconstitucional a forma como o 

Município de Rolândia pretende, pontual, arbitrária e abruptamente, 

desnaturar o planejamento e o ordenamento do território, com 

impactos multifários não mensurados, em benefício de interesses 

nebulosos ou, no mínimo, não fundamentados. 

 

3. Da obrigatoriedade de aprovação municipal e de prévio 

Estudo de Impacto de Vizinhança do empreendimento 

 Por fim, ad argumentandum tantum, ainda que se procedesse à 

regular modificação/revisão legislativa, tal não reverteria, 

automaticamente, na liberação do empreendimento disputado. Isso 

porque o Código de Posturas do Município de Rolândia (Lei 

Complementar n. 17/2006) é hialino ao exigir de qualquer 

estabelecimento industrial licenciamento urbanístico municipal prévio 

a seu funcionamento, na dicção do art. 5º: 

 

Art. 5º - Nenhum estabelecimento comercial, industrial, ou 
prestador de serviço, poder funcionar sem prévia licença do 
Poder Executivo Municipal, que será concedida, observadas as 
disposições deste Código e as demais normas legais e 
regulamentares pertinentes. 
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 Esta modalidade aprovação do empreendimento não se confunde 

com a Licença Ambiental Prévia e demais desdobramentos do 

licenciamento estadual. Tanto assim, que a LP exarada pelo IAP não 

supre, antes deixa em aberto a possibilidade de alvarás municipais 

complementares, conforme já transcrito. 

  Outrossim, a mera tolerância ou permissibilidade de usos 

industriais potencialmente poluitivos no quadro da Lei Municipal de 

Zoneamento (Lei Complementar n. 14/2006) não enseja direito 

adquirido do particular ao desenvolvimento da atividade, uma vez que 

o art. 3º, §5º e §6º da norma condiciona sua admissão a prévia 

avaliação por meio de Estudo de Impacto de Vizinhança: 

 

Art. 3º - A ocorrência das diferentes atividades, nas zonas 
estabelecidas por esta Lei, ficam 

regulamentadas em: 

I. Usos Permitidos; 

II. Usos Permissíveis; 

III. Usos Tolerados; 

IV. Usos Proibidos. 

(...) 

§5º - Usos Permissíveis em Zonas Comerciais e Industriais, 
são usos passíveis de serem admitidos nas zonas, mediante 
Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança - EIV, consoante 
ANEXO IV e aprovado pelo órgão competente de 
Planejamento do Executivo Municipal. O estudo deverá ser 
assinado por profissional habilitado junto ao CREA, e de 
conclusão favorável. O estudo será providenciado pelo 
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interessado e Termo de Anuência validado por maioria 
simples dos vizinhos lindeiros conforme descrição abaixo. 

I. Serão considerados sempre os vizinhos mais próximos, 
perfazendo um total de consultas a dez vizinhos. 

II. A consulta a vizinhos deve obedecer os seguintes critérios: 

a) Quatro vizinhos laterais ao imóvel em questão (dois 
vizinhos da cada lado); 

b) Três vizinhos à frente do imóvel em questão; 

c) Três vizinhos de fundos de imóvel em questão 

III. A consulta será realizada aos vizinhos proprietários e 
também inquilinos e, preferencialmente, àqueles que 
usufruem de sua propriedade naquele local. 

IV. Em caso de vizinho com atividades no local, concorrente 
ao pretendido, esse vizinho não deverá ser considerado. 

V. Em caso de vizinho possuidor de mais de um imóvel 
lindeiro e imediato ao imóvel em questão, a sua anuência 
será computada uma só vez. 

VI. Não deverão ser considerados vizinhos que apresentem 
graus de parentesco com o proprietário requerente. 

VII. Se qualquer um dos vizinhos, lindeiros ou imediatos, a ser 
consultado for condomínio, a anuência deverá ser dada em 
reunião de condomínio, e será considerado apenas um 
vizinho. 

VIII. Salvo em situações plenamente justificáveis do ponto de 
vista do interesse público, e/ou em situações onde os 
procedimentos retrocitados mostrarem-se impraticáveis, 
poderá não ser realizada a consulta, e/ou reduzido o número 
de consultas a critério do órgão competente de Planejamento 
do Executivo Municipal. 

IX. O Executivo Municipal, através de seu órgão competente, 
a seu critério, poderá ampliar o número de consultas 
permanecendo a obrigatoriedade do Termo de Anuência 
validado por maioria simples dos vizinhos lindeiros 
consultados na forma da Lei. 
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§6º - Usos Tolerados em Zonas Comerciais e Industriais, são 
usos passíveis de serem admitidos nas zonas, mediante 
Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança - EIV, consoante 
ANEXO IV, aprovado pelo órgão competente de 
Planejamento do Executivo Municipal e por maioria simples 
do Conselho do Plano Diretor Municipal. O Estudo deverá ser 
assinado por profissional habilitado junto ao CREA, e de 
conclusão favorável. O Estudo será providenciado pelo 
interessado. 

 

 Denota-se, conseqüentemente, a obrigatoriedade de consulta à 

comunidade diretamente impactada, sem prejuízo da aferição de 

elementos técnicos pertinentes, consignados no Anexo IV da lei: 

 

O Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança - EIV, deverá 
conter, no mínimo; informações, análise e conclusões, sobre: 

01. Localização e descrição do Imóvel; 

02. Descrição do projeto e uso pretendido, e/ou da edificação 
e uso pretendido, e/ou do lote e uso pretendido; 

03. Horário de funcionamento; 

04. Tipo e característica detalhada da atividade pretendida, 
sendo no mínimo: 

a. Matérias primas que utiliza; 

b. Produtos que produz ou comercializa; 

c. serviços que presta; 

d. equipamentos que utiliza. 

05. Adequação a legislação municipal pertinente; 

06. Adequação a legislação estadual pertinente; 

07. Adequação a legislação federal pertinente; 

08. Grau de compatibilidade com as características de usos 
predominantes na vizinhança; 
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09. Grau de complementaridade com as características de 
usos predominantes na vizinhança; 

10. Adequação ao sistema viário existente; 

11. Gera ou não conflito de tráfego; 

12. Gera ou não a necessidade de investimentos públicos em 
serviços e/ou equipamentos urbanos; 

13. Mostra-se adequado e compatível com a infra-estrutura 
implantada; 

14. Apresenta ou não, adequado as características de 
incômodo, nocivo ou perigoso; 

15. Apresenta ou não, adequado as características do terreno; 

16. Gera ou não custos de manutenção para o poder público; 

17. Descrição das vantagens e desvantagens:diretas e 
indiretas, a médio e a longo prazos, do ponto de vista: 

a. Urbanístico; 

b. Econômico; 

c. Social; 

d. Ambiental. 

 

De se concluir que o licenciamento ambiental em nível estadual 

não esgota as hipóteses legais de aprovação/apreciação do Poder 

Público para aprovação do empreendimento. A dissociação entre 

Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV e Estudo de Impacto Ambiental – 

EIA exsurge inconteste nos arts. 36 e 38 do Estatuto da Cidade: 

 

Art. 36. Lei municipal definirá os empreendimentos e 
atividades privados ou públicos em área urbana que 
dependerão de elaboração de estudo prévio de impacto de 
vizinhança (EIV) para obter as licenças ou autorizações de 
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construção, ampliação ou funcionamento a cargo do Poder 
Público municipal. 

 

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. 

 

Seguindo a orientação estatutária, em situações análogas, as 

Cortes de Justiça Paranaense e Bandeirante têm perfilhado a tese da 

inviabilidade de concessão de licença, ainda que provisória, sem 

anteriores estudos ambientais, urbanísticos e de vizinhança para 

projetos que impactem a qualidade de vida da comunidade do entorno 

ou do município, com arrimo no princípio da prevenção: 

 

EMENTA 1) DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. PEDIDO DE 
ALVARÁ PROVISÓRIO PARA FUNCIONAMENO DE PEDREIRA. 
NECESSIDADE DE PRÉVIO ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA. 
INEXISTÊNCIA DE "FUMUS BONI JURIS". a) A legislação 
aplicável ao caso exige prévio Estudo de Impacto de 
Vizinhança, a fim de que determinados empreendimentos 
possam obter licenças ou autorizações de funcionamento.  
b) O Estudo de Impacto de Vizinhança tem por finalidade 
contemplar os efeitos positivos e negativos do 
empreendimento ou atividade quanto à qualidade de vida 
da população residente na área e suas proximidades.  
c) Além disso, conforme a legislação, o Estudo de Impacto 
de Vizinhança deve ser realizado antes do 
empreendimento, a fim de se obter as licenças ou 
autorizações de construção, ampliação ou funcionamento a 
cargo do Poder Público municipal.  
d) Assim, não tem cabimento, em sede de cognição sumária, 
a pretensão da Agravante de que seja, primeiro, expedido 
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alvará provisório em seu favor, possibilitando, 
posteriormente, a realização do Estudo de Impacto de 
Vizinhança.  
e) Em Direito Ambiental, vigora o princípio da prevenção, 
segundo o qual é impossível ou extremamente difícil a 
reconstituição do meio ambiente, daí a necessidade de 
adoção de medidas que previnam a possibilidade de danos 
ao meio ambiente, como a exigência prévia de Estudo de 
Impacto de Vizinhança.  
f) Nessas condições, sem licença provisória para o 
funcionamento e sem a realização de Estudo de Impacto de 
Vizinhança, não há garantia de que a Agravante operará de 
acordo com os Princípios Constitucionais Ambientais, razão 
pela qual não há "fumus boni juris". 
(TJPR. 5ª Câmara Cível. AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 876860-

7. Rel.: Des. Leonel Cunha. DJ: 08/05/2012) 
 

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA 
AMBIENTAL - Necessidade de estudo prévio de impacto 
ambiental, de vizinhança e urbanístico para concessão de 
alvará provisório de instalação de empresa de logística, 
transportes e estacionamento de veículos de grande porte 
em bairro residencial. RECURSO AO QUAL SE DÁ 
PROVIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 
(TJSP. Câmara Reservada ao Meio Ambiente. Agravo de 
Instrumento n° 994.09.259211-0. Rel.: Des. Regina 
Capistrano. DJ: 29 de julho de 2010.) 

 

 Imprescindível, sob esta ótica, realização de licenciamento 

urbanístico da atividade também em nível municipal, com elaboração 

de Estudo de Impacto de Vizinhança por profissional habilitado para 

tanto, cujos resultados deverão ser submetidos à apreciação e consulta 

públicas, envolvida a comunidade local. 
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 4. Conclusão e recomendações  

Ex positis, recomenda-se ao órgão de execução ministerial a 

adoção de medidas administrativas e judiciais com o fito de: 

a) apurar e impugnar (ir)regularidades no licenciamento 

ambiental do empreendimento em comento, atualmente em trâmite 

junto ao IAP, especialmente quanto à anuência conferida pelo 

Município de Rolândia, levando a cabo investigação para eventual 

responsabilização dos agentes públicos envolvidos na prestação de 

falsas informações ou pronunciamentos em desconformidade com a 

legislação de uso e ocupação do solo, inclusive na senda ambiental 

criminal (arts. 66 e seguintes da 9.605/19983); 

b) assegurar o devido processo legal participativo e o 

atendimento ao interesse público e coletivo na alteração de quaisquer 

normas urbanísticas integrante do Plano Diretor Municipal, qual 

ensejado pelo Projeto de Lei Complementar n. 003/2013, ou em 

                                                           
3  “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. 
Parágrafo único. Se o crime é culposo, a pena é de três meses a um ano de detenção, sem prejuízo 
da multa.” 
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futuras tentativas de ampliação do perímetro urbano, em homenagem 

ao art. 42-B do Estatuto da Cidade; 

c) garantir a elaboração de Estudo de Impacto de Vizinhança, nos 

moldes conformados pela legislação municipal, objetivando avaliar os 

efeitos positivos e negativos do empreendimento no entorno e 

dimensionar eventuais ameaças de lesão a direitos coletivos e difusos, 

impeditivas de sua aprovação/liberação. 

É a consulta. 

 

 

Curitiba, 21 de maio de 2014. 

 
 

ODONÉ SERRANO JÚNIOR 
Promotor de Justiça 

 
 

MELISSA CACHONI RODRIGUES 
Promotora de Justiça 

 
 

THIAGO DE AZEVEDO PINHEIRO HOSHINO 
Assessor Jurídico 


