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CONSULTA N. 69/2013 

 
Procedimento Administrativo n. n. MPPR 0096.13.000065-4 
 
 

EMENTA: INSTALAÇÃO DE GRANDE 
EMPREENDIMENTO GERADOR DE IMPACTOS 
URBANOS. INSUFICIÊNCIA DAS INFORMAÇÕES 
ENCAMINHADAS PELO MUNICÍPIO. URGÊNCIA 
DE APROVAÇÃO POR LEI MUNICIPAL DO PLANO 
DIRETOR JÁ ELABORADO, COM POSTERIOR 
REVISÃO E ATUALIZAÇÃO. OMISSÃO E MORA 
CARACTERIZADAS DOS PODERES EXECUTIVO E 
LEGISLATIVO. GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO 
DE PARTICIPAÇÃO POPULAR.  PRECEDENTES 
JUDICIAIS. NECESSIDADE DE PRÉVIO 
ORDENAMENTO TERRITORIAL DA REGIÃO A SER 
URBANIZADA. CONTROLE DA REGULARIDADE 
DA EXPANSÃO DO PERÍMETRO URBANO, NOS 
TERMOS DO ART. 42-B DA LEI 10.257/2001. 
DEFICIÊNCIAS DOS ESTUDOS DE IMPACTO 
AMBIENTAL PASSÍVEIS DE SEREM SANADAS POR 
MEIO DE NOVOS ESTUDOS DE IMPACTO DE 
VIZINHANÇA. ACOMPANHAMENTO DA 
EXECUÇÃO DAS METAS DO PLANO LOCAL DE 
HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL. EXISTÊNCIA 
DE COMUNIDADES RURAIS E RESERVAS 
INDÍGENAS NO TERRITÓRIO MUNICIPAL.  

  

1. O CASO 

 

Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado sob n. MPPR 

0096.13.000065-4, na data de 02 de julho do corrente ano, pela Promotoria de 
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Justiça da Comarca de Ortigueira para o fim de registrar o acompanhamento 

preventivo das diversas adequações e políticas necessárias para inibir ou 

mitigar, ao máximo, violações a direitos difusos, coletivos e individuais 

indisponíveis decorrentes da instalação de complexo fabril de papel e celulose 

da empresa “.......”., no respectivo Município.  

 Tal atuação ministerial preventiva se justifica em face de estudos que 

apontam, exemplificativamente, para as seguintes problemáticas em 

decorrência desse novo empreendimento:  

 

a) Forte atração populacional, gerando adensamento da cidade, 

aprofundando o déficit de habitação já existente nos Municípios 

receptores e produzindo incremento da pressão sobre as diversas 

políticas sociais, equipamentos públicos e infraestrutura 

disponíveis;  

b) Ampliação da demanda imobiliária, dificultando o acesso à terra 

urbano, induzindo novos parcelamentos do solo e modificações 

das normas de uso e ocupação do solo (parâmetros urbanísticos), 

levando à expansão da malha urbana sobre áreas rurais e 

repercutindo no aumento do custo da moradia, que será, em 

grande medida, assumido pela comunidade e pelo Poder Público 

em futuras ações, na ausência de adequado e prévio 

planejamento;  

c) Edificações de larga escala, como complexos industriais e 

grandes conjuntos residenciais, bem como intervenções profundas 
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no sistema viário e elevação dos fluxos de veículos automotores, 

comprometendo a mobilidade urbana.  

 

 Inicialmente, seguindo orientação emanada por este Centro de Apoio 

Operacional das Promotorias de Justiça de Habitação e Urbanismo, a 

Promotoria de Justiça de Ortigueira requisitou do Prefeito Municipal cópia dos 

seguintes documentos: a) Plano Diretor Municipal; b) Plano de Mobilidade 

Urbana; c) Plano Local de Habitação de Interesse Social; d) Lei do Perímetro 

Urbano; e) Ações e Programas de Saneamento Básico; f) demais peças da 

legislação urbanística básica; g) Contratos, convênios, termos de anuência ou 

de parceria e quaisquer outros documentos referentes a tratativas entabuladas 

entre o Município e a empreendedora, objetivando concessões ou repartições 

de benefícios, contraprestações, medidas de compensação, mitigação ou 

reparação de impactos, etc. 

 Requisitaram-se também informações acerca da fase atual do processo 

de execução de novos loteamentos e conjuntos habitacionais no Município.  

 Em atendimento à requisição ministerial, o Arquiteto Urbanista “.......”, 

Assessor Técnico do Plano Diretor do Município de Ortigueira, encaminhou o 

seguinte conjunto documental (apenso 1): 

 

 a) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos; 

 b) Plano Local de Habitação de Interesse Social (com CD-Rom); 
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 c) Leis n. 746/2006 e 1162/2010, que constituíram o Conselho Municipal 

de Habitação e o Fundo Municipal a ele vinculado, bem como Decreto n. 

049/2013, que define sua composição atual; 

 d) Lei n. 061/1985, versando sobre o parcelamento do solo para fins 

urbanos no Município de Ortigueira (sem, contudo, indicar data de sua 

publicação ou entrada oficial em vigor); 

e) Código de Obras Municipal (Lei n. 062/1985) e Código de Posturas 

Municipal (Lei n. 048/1985 e alterações posteriores); 

f) Decreto n. 1.345/2012, que concede incentivos fiscais do Município à 

pessoa jurídica “.......”.; 

g) CD-Rom contendo metodologia, relatórios, mapas temáticos, 

diagnósticos, avaliações e minutas de projeto de lei formulados no âmbito do 

processo de elaboração do Plano Diretor Municipal de Ortigueira. 

 

  Manifestou-se, ainda, por escrito, destacando os seguintes pontos:  

 

a) O Plano Diretor do Município de Ortigueira foi elaborado, em 

2009, com base em estudos técnicos de consultoria contratada 

pelo Poder Executivo, e encaminhado para a Câmara Municipal, 

mas ainda não foi objeto de deliberação pelo Poder Legislativo, 

tampouco as demais peças legislativas correlatas, ou seja, não 

foram nem aprovados nem rejeitados pelo Parlamento local;  
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b) O Plano Diretor do Município de Ortigueira concluído, mas ainda 

não vigente em razão da omissão do Legislativo, já se encontra, 

parcialmente, desatualizado, carecendo de revisão. 

 

 É o sintético relato. Seguem as ponderações deste Centro de Apoio.  

 

2.  PONDERAÇÕES DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DE 

HABITAÇÃO E URBANISMO 

 

2.1. DAS LACUNAS DO MATERIAL ENCAMINHADO PELO MUNICÍPIO DE 

ORTIGUEIRA 

 

 De plano, é de se destacar que a requisição ministerial não foi atendida, 

em sua completude, pelo Município de Ortigueira. Entre as graves lacunas 

identificadas pela equipe técnica deste setor especializado no material 

encaminhado, impende salientar que não foi remetida a lei atual que delimita o 

perímetro urbano municipal, tampouco a Lei de Uso e Ocupação do Solo, 

responsável pela configuração concreta do zoneamento da cidade, 

conformador, prima facie, da função social da propriedade urbana. 

 À parte tais deficiências, faltam elementos necessariamente integrantes 

do Plano Diretor Municipal e seus complementos (nos termos da Lei Estadual n. 

15.229/2006), como o memorial descritivo do perímetro urbano proposto, o 

qual não se encontra incluso no anexo da minuta de Projeto de Lei 

Complementar disponibilizada no CD-Rom supramencionado.  
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 Por fim, as informações decalcadas no documento “VOLUME II – PLANO 

DE TRABALHO, ANÁLISE TEMÁTICA INTEGRADA, DIRETRIZES E PROPOSIÇÕES E 

PAI“ do Plano Diretor de Ortigueira, mostram-se insuficientes, especialmente 

no que tange aos mecanismos de participação popular. A metodologia 

apresentada no Plano de Trabalho (fls. 44) da consultoria técnica contratada 

pelo Município previa, como etapa conclusiva do referido processo de 

planejamento, a realização de uma Conferência da Cidade, nesses termos: 

 

Sob a coordenação do Município apoiado pela Empresa 
Consultora, após a conclusão das 5 (cinco) Fases objeto da 
Parte 1 (FASES DE TRABALHO) deste instrumento e da 
última Audiência Pública, será organizada uma Conferência 
Municipal que terá como objetivos: 

a) garantir a instauração de um processo permanente de 
planejamento visando a obter o comprometimento do 
Poder Público Municipal com a implementação do PDM 
coletivamente construído e com sua atualização 
permanente; 

b) criar o Conselho de Desenvolvimento Municipal a partir 
da experiência da Comissão de Acompanhamento de 
construção do PDM e dos demais Conselhos Municipais 
existentes, definindo sua composição e suas atribuições; 

c) obter o comprometimento da Câmara de Vereadores 
com a aprovação do PDM coletivamente elaborado. 

 

 O mesmo documento afirma, às fls. 36, incorporar as diretrizes da 

Resolução n. 25 do Conselho Nacional das Cidades, como marco de gestão 

democrática no âmbito do processo de planejamento participativo. 

Destacadamente, o artigo 10º do diploma traz à baila a importância da 
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conferência de encerramento, espaço de pactuação entre os diversos atores 

envolvidos e encaminhamento das deliberações e regulamentações: 

 

Art.10. A proposta do plano diretor a ser submetida à 
Câmara Municipal deve ser aprovada em uma conferência 
ou evento similar, que deve atender aos seguintes 
requisitos:  
I – realização prévia de reuniões e/ou plenárias para 
escolha de representantes de diversos segmentos da 
sociedade e das divisões territoriais;  
II – divulgação e distribuição da proposta do Plano Diretor 
para os delegados eleitos com antecedência de 15 dias da 
votação da proposta;  
III – registro das emendas apresentadas nos anais da 
conferência;  
IV – publicação e divulgação dos anais da conferência. 

 

 Nada obstante, a despeito das fichas, fotografias e atas de audiências 

públicas e reuniões setoriais juntadas ao relatório (fls. 288-304), não consta do 

mesmo qualquer comprovação de que se tenha efetivado a ampla conferência 

final programada, podendo ser esta, inclusive, uma das razões pelas quais, até 

o presente momento, não se obteve compromisso firme das autoridades 

municipais, mormente da Edilidade, com a aprovação do Plano Diretor e 

demais leis a ele associadas. Isso porque as etapas de audiência, consulta e 

conferência são componentes insuprimíveis do processo de formação de 

vontade da Administração Pública. Se não gozam de eficácia absolutamente 

vinculativa, encerram, sem dúvida, o dever de motivar quaisquer escolhas 

realizadas pelo gestor em desacordo com as deliberações comunitárias: 
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O exemplo mais contundente de audiência pública 
obrigatória (bem como debates públicos e consultas 
públicas): na formulação do plano diretor (...) A supressão 
indevida (ou imperfeição) da audiência pública e da 
consulta pública (bem como de sua publicidade, trâmite, 
motivação, resultados e efeitos) gera nulidade por vício de 
formalidade essencial integrante do processo formativo da 
vontade da Administração Pública (...) Salvo disposição 
legal, ela não é vinculante para a fase decisória, mas como 
a autoridade administrativa tem o dever de motivação, 
obriga-se a análise dos relevantes e influentes frutos 
colhidos na audiência, sob pena de nulidade, limitando a 
liberdade conferida no âmbito discricionário.1 

 

 2.2. DA PREMÊNCIA DE APROVAÇÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL E 

LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA COMPLEMENTAR 

 

No cenário exposto, é o próprio funcionário Sr. “.......” quem reconhece, às 

fls. 34 do Procedimento Administrativo em tela, que “o início da instalação da 

planta industrial da Klabin já está alterando a dinâmica social, estrutural e até 

ambiental da malha urbana”, de modo que “continuar sem um plano diretor, 

(...) faz com que não tenhamos uma ferramenta de planejamento capaz de 

orientar um direcionamento coerente do crescimento e do desenvolvimento 

urbano”. 

                                                           
1
 JÚNIOR, Wallace Paiva Martins. Participação popular no Estatuto das Cidades. 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. 250-252. 
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Deveras, já não sobrevive discussão sobre a centralidade do Plano 

Diretor como instrumento de planejamento democrático, sendo expressa a 

determinação do Estatuto da Cidade (Lei n. 10.257/2001), aplicável, in casu: 

 

Art. 41. O plano diretor é obrigatório para cidades: 
(...) 
V – inseridas na área de influência de empreendimentos ou 
atividades com significativo impacto ambiental de âmbito 
regional ou nacional. 
(...) 
§ 1o No caso da realização de empreendimentos ou 
atividades enquadrados no inciso V do caput, os recursos 
técnicos e financeiros para a elaboração do plano diretor 
estarão inseridos entre as medidas de compensação 
adotadas. 

 

 Depreende-se, em face das inúmeras influências perniciosas sofridas 

pelo Município de Ortigueira decorrentes do empreendimento – muitas das 

quais, repise-se, enunciadas já nos respectivos Estudos e Relatórios de Impacto 

Ambiental parte do licenciamento de Referência 20614.10-M-1000-1501 em 

trâmite perante o Instituto Ambiental do Paraná –, a obrigatoriedade de 

existência de Plano Diretor devidamente aprovado por lei municipal. É de se 

admitir, conforme reza o §1º, art. 41, no máximo, que a elaboração ou, 

alternativamente, a revisão do Plano Diretor sejam custeados pelo 

empreendedor como uma das medidas compensatórias aos impactos 

ocasionados. A continuidade do projeto, todavia, na ausência de atualização da 

legislação hoje em vigor – datada, em sua maioria, da década de 1980 e, 
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portanto, nitidamente desatualizada – oferece enorme quantidade de riscos à 

ordem urbanística, já vivenciados mesmo pela comunidade local. 

 A omissão do Poder Executivo em enfrentar as questões acima 

veiculadas (ausência de Plano Diretor e supressão das instâncias de 

participação popular no planejamento), em tese, enseja a responsabilização do 

Sr. Prefeito Municipal2, por força da conjugada intelecção dos arts. 40, §4º e 

52, VI, do Estatuto da Cidade, caracterizando incorrência na Lei n. 8.429/1992:  

 

Art. 40. O plano diretor, aprovado por lei municipal, é o 
instrumento básico da política de desenvolvimento e 
expansão urbana. 
(...) 
§ 4o No processo de elaboração do plano diretor e na 
fiscalização de sua implementação, os Poderes Legislativo 
e Executivo municipais garantirão: 
I – a promoção de audiências públicas e debates com a 
participação da população e de associações 
representativas dos vários segmentos da comunidade; 
II – a publicidade quanto aos documentos e informações 
produzidos; 
III – o acesso de qualquer interessado aos documentos e 
informações produzidos. 
 
Art. 52. Sem prejuízo da punição de outros agentes 
públicos envolvidos e da aplicação de outras sanções 

                                                           
2
 “Sendo obrigatório, é evidente que nessas hipóteses não pode deixar de ser elaborado e o processo de sua 

elaboração, que culmina com a remessa do projeto de lei do Plano Diretor à Câmara de Vereadores, cabe, 
exclusivamente, ao Prefeito Municipal. Destarte, sua omissão em qualquer dessas hipóteses caracteriza 
conduta que nega execução à lei federal, descrita no inc. XIV do art. 1º do decreto-Lei Federal n. 201, de 
22.2.67, que dispõe sobre os crimes de responsabilidade dos Prefeitos e Vereadores, mesmo que nas hipóteses 
dos incisos I e II, como alertado, também possa ser processado e condenado por improbidade administrativa 
(...)” (GASPARINI, Diógenes. Aspectos jurídicos  do Plano Diretor. In: 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. 104). 
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cabíveis, o Prefeito incorre em improbidade administrativa, 
nos termos da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, quando: 
(...) 
VI – impedir ou deixar de garantir os requisitos contidos 
nos incisos I a III do § 4o do art. 40 desta Lei; 

 

 Neste quesito, não se pode olvidar que a elaboração do Plano Diretor 

Municipal, contanto com todos os materiais e atividades integrantes do 

mesmo, desdobrou-se, è época, em substancial dispêndio de recursos públicos, 

não se justificando a inércia estatal e a desídia de seus agentes na conclusão do 

processo, sob pena de infração aos princípios que regem a Administração 

Pública, inscritos no art. 37, caput, da Constituição Federal de 1988. 

Por derradeiro, o entendimento deste CAOP de Habitação e Urbanismo é 

no sentido de que a Promotoria de Justiça local envide esforços no sentido de 

sensibilizar o Poder Legislativo e Executivo local da importância de se apreciar o 

Plano Diretor, evitando vácuo legislativo decorrente da inexistência em 

Ortigueira do principal instrumento para ordenação territorial do Município 

(Constituição do Brasil, artigo 182, §§ 1º e 2º). Tal vácuo legislativo inclusive é 

obstáculo jurídico à aprovação de qualquer transformação urbana de vulto 

(parcelamento do solo, edificações que alterem os parâmetros urbanísticos, 

instalações de empreendimentos de grande porte). Isso decorre da 

circunstância de que as autorizações e licenciamentos de loteamentos, 

reparcelamentos, construções e atividades urbanas de significativo impacto 

terem como fundamento de validade as diretrizes e normas estabelecidas no 

Plano Diretor em sentido material, isto é, inclusas as demais peças normativas 

básicas, tais como as Leis Municipais de Uso e Ocupação do Solo (Zoneamento), 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8429.htm
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de Parcelamento e de Perímetro Urbano, que conformam o direito de 

propriedade e caracterizam, in concreto, a expressão de seu uso nocivo. 

Outra consequência da omissão legislativa, caracterizada pela não 

apreciação do Plano Diretor já concluído e encaminhado pelo Poder Executivo 

à Câmara, é o caracterizar, desde que presente o dolo – elemento subjetivo – a 

prática de improbidade administrativa dos agentes públicos responsáveis por 

esse “engavetamento” do Plano Diretor na Casa de Leis, sem a devida 

apreciação, em particular, o Presidente da Câmara, detentor do poder de 

agenda e que, não obstante, isenta-se de pautar a questão no foro devido. 

 

2.3. DO DEVIDO PROCESSO DE REVISÃO DO PLANO DIRETOR 

MUNICIPAL 

 

A respeito da pretensão veiculada pelo Município de Ortigueira de 

promover adaptações posteriores à aprovação do Plano Diretor, colimando 

viabilizar o empreendimento em tela, cumpre alertar que o devido processo de 

revisão ou alteração do documento exige expedientes análogos ao de sua 

elaboração, não dispensando nem a qualificação técnica (em observância, por 

exemplo à NBR 12.267 - Normas para elaboração de Plano Diretor, documento 

adjunto a esta consulta no Anexo 1), nem a participação democrática da 

sociedade. Na primeira vertente, a opinio doctorum perfilhada por autores 

como Diógenes Gasparini agasalha a unicidade do Plano Diretor: 

 

Vale afirmar: o Plano Diretor não pode estar 
consubstanciado em várias leis. Por dita razão, é uno, 
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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.3  

 

E, quanto ao devido processo de atualização do mesmo, anota: 

 

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 informações produzidos e o acesso a 
qualquer interessado a esses documentos e informações.4 

 

A matéria é objeto da Resolução Recomendada n. 83/2009, do Conselho 

Nacional das Cidades, na redação que se deslinda: 

 

Art. 2º Todo processo de revisão ou alteração do Plano 
Diretor deve ocorrer de acordo com o estabelecido na Lei 
nº 10.257 de 10 de julho de 2001 - Estatuto da Cidade. 

                                                           
3
 GASPARINI, D. Op. cit., p. 93. 

4
 GASPARINI, D. Idem, p. 96. 
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Art. 3º O processo de revisão ou alteração do Plano Diretor 
deve ser participativo, nos termos do §4º do art. 40 e do 
art. 43 do Estatuto da Cidade e nos termos da Resolução nº 
25 do Conselho das Cidades. 

Parágrafo Único. Toda e qualquer iniciativa de revisão ou 
alteração do Plano Diretor deve ser submetida ao Conselho 
da Cidade ou similar, quando existente. 

Art. 4º O processo de revisão ou alteração do Plano Diretor 
deve contemplar a realização de audiências ou consultas 
públicas, devendo os poderes Executivo e Legislativo 
garantir a participação da população e de associações 
representativas dos vários segmentos da sociedade. 

§ 1º As audiências públicas, no processo de revisão ou de 
alteração de Plano Diretor, deverão seguir o disposto no 
Estatuto da Cidade, na Resolução nº 25 do Conselho das 
Cidades e, ainda:  

I. Serem divulgadas em órgãos públicos de ampla 
circulação de pessoas; 

II. Terem o conteúdo a ser debatido explicitado em sua 
divulgação; 

III. Serem divulgadas em diversos meios de comunicação 
de modo a facilitar o acesso à informação pelos diversos 
segmentos da sociedade. 

§ 2º Quando não estiver definido em lei municipal, a 
audiência pública poderá ser convocada quando solicitada 
por entidades da sociedade civil ou por no mínimo 
cinquenta eleitores do município. 

(...) 

Art. 6º Quando houver interesse do Município em 
promover a revisão ou alteração da lei do Plano Diretor em 
prazo inferior ao estipulado em lei, recomenda-se que a 
proposta de revisão ou alteração seja precedida de estudos 
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que justifiquem sua necessidade, atentando para o 
disposto no Estatuto da Cidade. 

Art. 7º Todas as medidas relacionadas à revisão ou 
alteração de Plano Diretor, bem como os resultados das 
audiências ou consultas públicas, devem ser amplamente 
divulgados pelos poderes executivo e legislativo 
municipais. 

 

Nesse diapasão, modificações pontuais, sem embasamento ou que não 

propiciem ampla intervenção dos diversos segmentos representativos da 

comunidade, vêm sendo francamente rechaçadas pela jurisprudência. Excerto 

de sentença da lavra do Exmo. Juiz de Direito “.......”, da 5ª Vara da Fazenda 

Pública do Foro Central da Comarca de São Paulo, a qual invalidou projeto de 

lei de revisão do Plano Diretor daquele Município, conferida no âmbito da Ação 

Civil Pública n. 053.08.111161-0, bem sumariza este debate: 

 

(...) Aliás, quanto a isso, uma das formas de participação 
popular prevista no Estatuto das Cidades no artigo 43, 
inciso III, parece nem mesmo ter existido. Trata-se das 
conferências, que servem justamente para congregar 
especialistas e técnicos com profundos conhecimentos em 
determinadas matérias, de modo a permitir o debate. A 
população não é mera legitimadora. É contribuinte para o 
plano, e isso deve ser revigorado. O conhecimento gratuito 
que resta existente em cidadãos ávidos por participar, ou, 
se não ávidos, que poderiam assim estar quando tocados 
pelas campanhas de conscientização, deve ser levado em 
importância em nossa sociedade, afinal, este contexto faz 
parte do nosso texto jurídico. Nesse sentido, note-se que 
as aspirações jurídicas quando do nascimento do Estatuto 
da Cidade era justamente a de que a população teria, de 
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fato, uma participação ativa na elaboração dos futuros 
planos e revisões. Previa-se, assim como disposto na lei, 
um acompanhamento da política urbana e do 
desenvolvimento do planejamento, com interferência 
constante nas mais variadas etapas, desde o início, por 
meio de conferências, audiências e petições, até o fim do 
processo, sendo certo que se esperava que das interações 
populares a prefeitura municipal produzisse reflexões, 
fundamentando o acatamento ou a rejeição de cada uma 
das opiniões. Não foi, contudo, o que ocorreu. (...) 

 

Todavia, não se trata de opinião isolada, mas de direito subjetivo público 

à informação e à participação, hodiernamente assentado nos tribunais 

brasileiros, maculando de ilegitimidade e ilegalidade quaisquer tentativas de 

cercear o viés democrático dos processos de condução da política urbana: 

 

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 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. (...) 
(TJMA. Mandado de Segurança nº 29167/2012 ,Relator : 
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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). 
 
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. 
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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 
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. 
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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). 

 

 Isto posto, e assumindo a natureza jurídica sui generis do Plano Diretor5 e 

das leis que dele derivam (a qual lhes confere elevado grau de estabilidade no 

tempo, obrigando a ritos mais elaborados para sua modificação), deve o órgão 

de execução atuar tanto preventiva quanto repressivamente, para salvaguardar 

o due processo of law também em sua feição de processo de planejamento 

participativo, na hipótese de tentativa de desvirtuamento do Plano Diretor ou 
                                                           
5
 “Não se pode confundir o instrumento de aprovação do plano diretor com sua natureza jurídica. O estatuto 

da Cidade definiu a lei (formal) como o ato jurídico pelo qual o plano é aprovado (art. 40). Neste aspecto, nada 
mais fez que consagrar a tradição brasileira. Sua natureza jurídica não é, entretanto, a de lei material, for faltar-
lhe as características de generalidade e de abstração. (...) Neste sentido, consideramos que a natureza jurídica 
do plano diretor é a de plano urbanístico, na qual se incluem, por exemplo, o projeto de loteamento (arts. 6º a 
17 da Lei 6.766/79) e o plano de operação urbana consorciada (art. 33 do estatuto da Cidade). A caracterização 
dos planos urbanísticos como uma modalidade própria de ato jurídico é defendida por Forsthoff. Para este 
autor, o plano não é lei, uma vez que não é abstrato, mas extremamente concreto e não é ato administrativo, 
porque não regula a situação do indivíduo, mas não impõe uma ordem que ultrapassa o quadro dos interesses 
individuais. (...) Neste sentido, o plano diretor pode ser impugnado pelos instrumentos processuais voltados 
para o controle dos atos administrativos – mandado de segurança, ação popular e ação civil pública.” (PINTO, 
Victor Carvalho. Regime Jurídico do Plano Diretor. In: ESTADO DE SÃO PAULO. Temas de Direito Urbanístico. 
Volume 3. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado: Ministério Público do Estado de São Paulo, 2001, p. 421-422) 
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dos parâmetros urbanísticos por ele agasalhados, posto que a Constituição do 

Estado do Paraná encarnou “a cooperação das associações representativas no 

planejamento urbano municipal” como objetivo maior de seu artigo 151, II. 

 

2.4. DA NECESSIDADE DE ADEQUADO ORDENAMENTO TERRITORIAL 

DA ÁREA DE INSTALAÇÃO DO EMPREENDIMENTO  

 

Na seqüência, importa referenciar que a instalação de complexo fabril 

desta escala implica, necessariamente, brusca transformação do perfil sócio-

espacial da região diretamente abarcada pelo empreendimento e seu entorno, 

exigindo, como conditio sine qua non, prévio planejamento e ordenamento 

territorial, nos moldes do princípio da vinculação situacional, sobejamente 

consagrado no direito estrangeiro e adotado por este CAOPJ-HU: 

 

Se o conteúdo da propriedade urbana é definido pelos 
planos urbanísticos, como se caracteriza este conteúdo 
nas cidades que não dispõem de planos em vigor? O 
princípio da vinculação situacional é utilizado pela doutrina 
alemã para determinar o regime jurídico das áreas que não 
estejam sujeitas a nenhum plano de ordenamento 
territorial ou limitação setorial. Admite-se que seu regime 
normal é o que corresponde à manutenção da situação 
existente. Fica vedada a urbanização de áreas rurais, por 
não haver a delimitação de zonas de expansão urbana. Os 
terrenos não edificados, mas dotados de infra-estrutura, 
podem receber edificações semelhantes às existentes em 
seu entorno. (...) O regime do parcelamento do solo 
estatuído pela Lei 6.766/1979 também consagra o 
princípio da vinculação situacional, na medida em que 
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condiciona a atividade de urbanização a uma prévia 
programação urbanística do plano diretor, que inclua o 
terreno em uma zona urbana, de expansão urbana ou de 
urbanização específica (art. 3º).6 

 

Na esteira da lição de Victor Carvalho Pinto, sem o devido parcelamento 

do solo, não se materializa o direito de construir para o proprietário imobiliário, 

vez que a gleba não transformada em lote é inedificável para fins urbanos: 

 

O parcelamento do solo para fins urbanos transforma 

glebas rurais em lotes urbanos edificáveis. (...) Cumpridas 

as exigências, o direito de construir incorpora-se ao 

terreno, que passa a ser qualificado de “lote”. Tanto é 

assim que o lote é considerado pela lei terreno destinado a 

edificação, em oposição à gleba, que é inedificável. A 

restrição è edificabilidade das glebas é a técnica 

empregada pelo direito urbanístico para impedir a 

ocupação de áreas ainda não dotadas de infra-estrutura. A 

caracterização de um terreno como lote pressupõe que ele 

já está apto a ser ocupado, por dispor da infra-estrutura 

adequada.7 

 

A este respeito, a localização projetada do complexo fabril sugere que o 

imóvel se situa fora do perímetro urbano, isto é, em zona rural. Assim sendo, 

admitir-se-ia no local tão somente “prédio rústico”, destinado à exploração 

extrativa agrícola, pecuária ou, quando muito, agro-industrial, na dicção 

                                                           
6 PINTO, Victor Carvalho. Direito Urbanístico – Plano Diretor e Direito de Propriedade. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 281-286. 
7 PINTO, V. C. Idem, p. 299. 



 
 
 
 
 

Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Habitação e Urbanismo 

 
 

 22 

expressa do art. 4º, I, do Estatuto da Terra (Lei n. 4.505/1964). Em situações 

análogas, a doutrina contemporânea já dirimiu, positivamente, a dúvida sobre 

a extensão da competência municipal para ordenar o território rural: 

 

Questionava-se o fato de determinadas competências 
municipais estenderem-se ou não à zona rural, e inclusive, 
a aplicabilidade da legislação municipal edilícia às 
construções executadas em zona rural. (...) Na propriedade 
efetivamente rural, incidiram duas ordens de 
competência: a da União e a do Município; na propriedade 
situada em área rural, porém cujo objetivo não seja a 
exploração agropecuária, apenas incidirá a competência 
municipal, remanescendo, ao largo, a competência da 
União.8  

 

 Não por outro motivo, o legislador pretendeu que os denominados 

“centros”, “núcleos” ou “distritos industriais” (na expressão veiculada pelo 

Decreto 3.365/1941, com suas modificações supervenientes) tivessem origem 

não exclusiva na iniciativa privada, mas em ação coordenada pelo Poder 

Público, a partir dos planos de urbanização e projetos de implantação: 

 

Art. 5o  Consideram-se casos de utilidade pública: 
(...) 
i) a abertura, conservação e melhoramento de vias ou 
logradouros públicos; a execução de planos de 
urbanização; o parcelamento do solo, com ou sem 
edificação, para sua melhor utilização econômica, higiênica 

                                                           
8 FIGUEIREDO, Lúcia Valle. Disciplina Urbanística da Propriedade. 2ª Edição. São Paulo: 
Malheiros, 2005, p. 122. 
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ou estética; a construção ou ampliação de distritos 
industriais;  
(...) 
 § 1º - A construção ou ampliação de distritos industriais, 
de que trata a alínea i do caput deste artigo, inclui o 
loteamento das áreas necessárias à instalação de 
indústrias e atividades correlatas, bem como a revenda ou 
locação dos respectivos lotes a empresas previamente 
qualificadas.  
 § 2º - A efetivação da desapropriação para fins de criação 
ou ampliação de distritos industriais depende de 
aprovação, prévia e expressa, pelo Poder Público 
competente, do respectivo projeto de implantação. 

 

 Destarte, por suas particularidades, a execução de obras de grande porte 

e/ou a instalação de distritos industriais não prescinde de prévio 

zoneamento/ordenamento territorial, demandando, na mesma medida, o 

parcelamento das áreas necessárias, com todos os trâmites legalmente 

previstos, especialmente, na Lei Federal n. 6.766/1979 e na Lei Municipal n. 

61/1985. Tal é o posicionamento, entre outros autores, de José Afonso da Silva: 

 

Realmente, a construção ou ampliação de distritos 
industriais incluem o loteamento das áreas necessárias à 
instalação de indústrias e atividades correlatas, bem como 
a revenda ou locação dos respectivos lotes a empresas 
previamente qualificadas. (...) A formação desses núcleos 
industriais depende de planejamento que se expressará 
em plano integrado, que, sem prejuízo das exigências da 
legislação sobre loteamentos, há que atender também às 
disposições especialmente, estabelecidas naquelas leis.9 

                                                           
9 SILVA, José Afonso da. Direito urbanístico brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 368-
371. 
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 Robustecem essa interpretação as previsões ancoradas na Lei n. 

61/1985, que fixa normas para a aprovação de parcelamentos no Município: 

 

Art. 9º - Considera-se de expansão urbana, para fins 
residenciais, comerciais ou industriais, a área contígua à 
área urbana, situada no todo ou em parte, até o máximo 
de 2 km (dois quilômetros) do limite do perímetro urbano, 
e acessível pelas vias urbanas existentes ou a serem 
construídas. 
§1º - Para a implantação de indústria, deve a área estar 
situada à margem das principais vias de comunicação ou 
em local comprovadamente adequado, próximo aos 
grandes centros demográficos ou ainda em local com 
características específicas para o fim industrial em mira. 
(...) 

 

 À parte tais contingenciamentos, derivados do imperativo de atuação 

eficiente e estritamente legal dos entes estatais envolvidos no projeto, é 

imprescindível que se monitore a forma como pretende o Município de 

Ortigueira integrar as áreas, hoje rurais, ao perímetro urbano. Essa alteração, 

pelas diversas implicações que origina, recebeu tratamento diferenciado pela 

Lei n. 12.608/2012, a qual incluiu no Estatuto da Cidade o art. 42-B: 

 

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

 

Em suma, a drástica transformação sócio-espacial de uma expressiva 

fração do Município de Ortigueira, com mutação do perfil rural para urbano, 

não pode ocorrer à revelia de planejamento e ordenamento do território, bem 
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como do correlato controle do parcelamento, uso e ocupação do solo. 

Entendimento consolidado pela Corte de Justiça Bandeirante, mesmo antes da 

edição da norma acima transcrita, retrata conclusivamente a preocupação: 

 

EMENTA: INCONSTITUCIONALIDADE - Lei Municipal de 
iniciativa de Vereador que altera, sem planejamento 
prévio, as zonas de expansão urbana - Ação Direta julgada 
procedente - Em certos temas urbanísticos, exigentes de 
prévio planejamento, tendo em vista o adequado 
desenvolvimento das cidades, a iniciativa legislativa é 
exclusiva do Prefeito, sob cuja orientação e 
responsabilidade se prepara os diversos planos. 
(...) O importante é que, como adiante melhor se verá, a 
obrigatoriedade da execução de planos prévios em 
matéria urbanística e a sua posterior consideração pelos 
legisladores não se restringe ao plano urbanístico geral, 
como é o plano diretor, como também aos planos parciais 
e especiais, referentes à ordenação jurídico-urbanística do 
solo, dentre os quais está o que trata da expansão da 
cidade e, portanto, o relativo ao estabelecimento dos 
perímetros urbanos.  
(...) O outro aspecto a ser ressaltado é o de que o plano 
diretor é um plano geral, que, em princípio, deve conter os 
planos específicos, vale dizer, os pertinentes ao 
zoneamento, reserva de espaços verdes e sistema viário, 
os quais, por sua vez, envolvem planos mais restritos, 
como os relativos ao uso do solo urbano, inclusive os seus 
limites e expansão, arruamento, parcelamento, sistema de 
recreação etc. Destarte, se o plano diretor contempla 
todas as diretrizes e normas relativas ao desenvolvimento 
urbano, bastará ao Poder Legislativo, ao dispor sobre a 
ordenação do solo urbano, por exemplo (zoneamento, 
loteamento, parcelamento, uso e ocupação do solo, 
índices urbanísticos, proteção ambiental. etc.), que as 
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observe, para que se tenha por cumpridas as normas 
constitucionais (artigos 180 e 181 da Constituição 
Paulista). Em caso negativo - como nos casos em que o 
plano diretor não é obrigatório (cidades com menos de 
20.000 habitantes), terá o Executivo que elaborar 
separadamente os planos parciais de atuação urbanística, 
porque, como se não bastasse a própria natureza do 
fenômeno urbanístico, marcado pelo dinamismo das 
situações e, pois, pela necessidade de planejamento, é a 
letra da Constituição que exige o estabelecimento de 
diretrizes e normas, ou, como está dito no artigo 180, 
inciso II, da Constituição do Estado, a elaboração de 
planos, programas e projetos.  
(...) A determinação de zonas de expansão urbana 
representa uma parcela da ordenação urbana, tanto que é 
por seu intermédio que a comunidade e o governo 
municipal irão ordenar o crescimento do núcleo urbano 
existente. Logo, é evidente que se trata de matéria sujeita 
a prévio planejamento, específico, se não tiver sido feito 
quando da elaboração do plano diretor. (TJSP. Órgão 
Especial. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE nº 
66.667-0/6. Presidente: Des. Márcio Bonilha. Relator: Des. 
Dante Busana. Julgamento: 12 de setembro de 2001). 

 

 Em atendimento, enfim, à Instrução Normativa n. 17-B do Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e ao art. 11 da Lei 

Municipal n. 61/198510, a perda das efetivas características de exploração 

                                                           
10 “Art. 11 – os anteprojetos de loteamentos para fins de urbanização ou formação de sítios 
de recreio, a que se refere a alínea ‘a’ do Artigo 13 do decreto de lei n. 59.428, de 
27/10/1966, para serem aprovados deverão referir-se a loteamento de áreas, que, situadas 
fora do pavimento urbano, tenham perdido suas condições de exploração agrícola a juízo do 
INCRA, firmado em retificação local em informação de órgãos especializados em agricultura, 
e possam ser, oficialmente declarados como destinados a:  
a)Expansão residencial e comercial; 
b) Implantação de indústrias; (...)” 
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agrícola até então cadastradas como tal deverá ser comunicada e avaliada pelo 

órgão, lembrando que, mesmo para fins tributários, a cobrança superveniente 

de Imposto Predial e Territorial Urbano sobre os lotes integrantes do 

empreendimento dependerá de alterações legislativas passíveis, em tese, de 

controle externo pelo agente ministerial, porquanto o art. 32, §2º, do Código 

Tributário Nacional exige a qualificação de “urbana”, “de expansão urbana” ou, 

ao menos, “urbanizável” a essas áreas, requisito pacífico nos pronunciamentos 

recentes do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná: 

 

EMENTA: TRIBUTÁRIO. IPTU. EMBARGOS À EXECUÇÃO 
FISCAL. 1. IMÓVEL LOCALIZADO EM ZONA RURAL. "VALE 
DA COLINA VERDE". MUNICÍPIO DE GUARATUBA. 
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 32, § 2º, DO CTN. 
ÁREA CONSIDERADA NÃO URBANIZÁVEL OU DE EXPANSÃO 
URBANA. 2. BASE DE CÁLCULO INEXISTENTE. IMÓVEL SEM 
VALOR COMERCIAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 12 DA LEI 
MUNICIPAL Nº 913/1999. NÃO INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. 
COBRANÇA AFASTADA. 3. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 
MANTIDOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 20, § § 3º E 4º, DO 
CPC. 4. FIXAÇÃO, DE OFÍCIO, DOS ÍNDICES DE JUROS E 
CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE OS HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS. 2ª Câmara Cível - TJPR 2 5. NÃO 
INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS CONTRA A FAZENDA 
PÚBLICA NO PERÍODO DE GRAÇA CONSTITUCIONAL, 
COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA HOMOLOGAÇÃO DOS 
VALORES DEVIDOS E A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU 
REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV (SÚMULA 
VINCULANTE Nº 17 DO STF E RECURSO REPETITIVO DO STJ, 
ART. 543-C, DO CPC, RESP Nº 1.143.677/RS). 6. RECURSO 
DESPROVIDO. (TJPR. Apelação Cível nº 997.013-0. 2ª 
Câmara Cível. Relator: Des. Lauro Laertes de Oliveira. 
Julgamento: 12 de março de 2013). 



 
 
 
 
 

Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Habitação e Urbanismo 

 
 

 29 

 

2.5. DAS LIMITAÇÕES DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL E DO 

PROVEITO DE REALIZAÇÃO DE ESTUDO DE IMPACTO DE 

VIZINHANÇA 

 

Precisamente à luz dessa realidade é que o art. 6º, I, ‘c’, da Resolução n. 

01/1986 do Conselho Nacional do Meio Ambiente, estipulou que os Estudos de 

Impacto Ambiental deveriam contemplar, igualmente, os aspectos culturais, 

históricos, urbanísticos, enfim, o meio ambiente artificial, em seu bojo: 

 

Artigo 6º - O estudo de impacto ambiental desenvolverá, 
no mínimo, as seguintes atividades técnicas: 
I - Diagnóstico ambiental da área de influência do projeto 
completa descrição e análise dos recursos ambientais e 
suas interações, tal como existem, de modo a caracterizar 
a situação ambiental da área, antes da implantação do 
projeto, considerando: 
(...) 
c) o meio sócio-econômico - o uso e ocupação do solo, os 
usos da água e a sócio-economia, destacando os sítios e 
monumentos arqueológicos, históricos e culturais da 
comunidade, as relações de dependência entre a 
sociedade local, os recursos ambientais e a potencial 
utilização futura desses recursos. 

 

Dentre as dimensões do meio sócio-econômico a serem apreciadas, pelas 

razões acima colacionadas, recomenda-se à Promotoria de Justiça verificar se o 

Município de Ortigueira, no âmbito do procedimento de licenciamento 

ambiental do empreendimento em tela, observou a disposição do art. 10, §1º 
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da Resolução CONAMA n. 237/1997, a qual obriga o mesmo a apresentar ao 

ente estadual competente (no caso, o Instituto Ambiental do Paraná), 

declaração de conformidade do projeto em discussão com a legislação local de 

uso e ocupação do solo incidente sobre a área objeto da instalação: 

 

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. 

 

Justifica-se a precaução, uma vez que, a despeito da expressa 

determinação normativa, das reiteradas manifestações doutrinárias11 e dos 

precedentes judiciais12 em favor da integralidade do EIA-RIMA, é notória a 

                                                           
11 “Como já tivemos a oportunidade de verificar, o meio ambiente possui conceito 
multifacetário, dividindo-se em vários aspectos: meio-ambiente do trabalho, artificial, 
natural e cultural. Em que pese existir uma inevitável associação entre o estudo prévio de 
impacto ambiental  o meio ambiente natural, o EIA/RIMA não é um instrumento somente 
voltado a esse aspecto. Assim, é perfeitamente aplicável às demais ‘partições’ do meio 
ambiente, a saber, meio ambiente artificial, cultural e do trabalho” (FIORILLO, Celso Antônio 
Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. São Paulo: Saravia, 2007, p. 96). 
12 EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO AMBIENTAL. 
DIREITO MUNICIPAL. DIREITO URBANÍSTICO. DIREITO PROCESSUAL. LEI COMPLEMENTAR 
MUNICIPAL. ZONEAMENTO URBANO. CONFLITO COM LEI ORGÂNICA. CONTROLE DE 
LEGALIDADE, NÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. DEVER FUNDAMENTAL DE PROTEÇÃO 
AMBIENTAL, POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E DESENVOLVMENTO LEGISLATIVO 
DO ESTATUTO DAS CIDADES E DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS. 
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insuficiência dos diagnósticos do chamado “meio socioeconômico” nas 

avaliações de impacto ambiental, mormente aquelas respeitantes a grandes 

empreendimentos. Nas autorizadas palavras da Dra. Sandra Cureau, ao abordar 

a vulnerabilidade das populações urbanas como rurais, nesses contextos: 

 

5. Devido ao grau de participação social ainda insuficiente 
e à deficiência dos estudos sobre o chamado meio 
sociocultural, as condições socioambientais e econômicas 
não estão sendo repostas, em muitos casos, de modo a 
permitir a reprodução do meio e do modo de vida dessas 
populações;  

6. Os estudos ambientais são insuficientes e falhos. Para a 
questão social, é fundamental que, além das metodologias 

                                                                                                                                                                                     

CONTEÚDO JURÍDICO DO PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. INOBSERVÂNCIA DE NECESSIDADE DE 
ESTUDO AMBIENTAL. LICENÇA PARA CONSTRUIR INSUBSISTENTE. NECESSIDADE DE 
REALIZAÇÃO DE ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL. PRINCÍPIOS DA OBRIGATORIEDADE, DA 
INDISPONIBILIDADE E DO FORMALISMO NO ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL. ADOÇÃO DE 
MEDIDAS REPARATÓRIAS, COMPENSATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS. LEGITIMIDADE ATIVA DA 
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL  SECCIONAL SANTA CATARINA. INEXISTÊNCIA DE 
OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA  (...) 7. Empreendimentos, iniciativas ou 
alterações urbanas relevantes exigem avaliação de impacto ambiental. Pertinência do artigo 
225 da Constituição da República, combinado com art. 182, que trata da política de 
desenvolvimento urbano, tendo como objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das 
funções sociais da cidade e garantir o bemestar de seus habitantes. Matéria com 
desenvolvimento legislativo no Estatuto das Cidades (Lei n. 10.257/ 2001) e na Lei Orgânica 
do Município de Florianópolis, quanto a transformações urbanísticas estruturais, melhorias 
sociais e valorização ambiental, conteúdos que a lei municipal específica, baseada no plano 
diretor, deve considerar (art. 32, § 1º), onde se incluem modificação de índices e 
características de uso e ocupação do solo, bem como alterações das normas edilícias, 
considerado o impacto ambiental delas decorrente. 8. Previsão da necessidade de estudo 
ambiental prévio para "projetos urbanísticos, acima de 100ha, ou em áreas consideradas de 
relevante interesse ambiental a critério da SEMA e dos órgãos municipais e estaduais 
competentes (Resolução Conama 001/86, art. 2º, XV) (...) (TRF4. Agravo de Instrumento n. 
2009.04.00.0092992/SC. 3ª Turma. Relator: Des. Roger Raupp Rios. Julgamento: 
28/07/2009). 
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quantitativas, sejam empregados métodos qualitativos e 
participativos;  

7. Como os diagnósticos têm sido falhos, a identificação e 
a avaliação de impactos socioculturais também têm sido 
deficientes e as propostas de medidas mitigadoras 
insuficientes (...)13 

 

Parte das dificuldades no aprofundamento do balanço de impactos sócio-

econômicos, com destaque para aqueles de natureza urbanística, atrela-se à 

especificidade técnica desse tipo de análise e seu grau de detalhamento: 

 

Outro problema comum é a ausência de profissionais 
especializados e com experiência na análise das 
características e impactos socioeconômicos do projeto. 
Assim, em certas ocasiões, é visível a diferença do grau de 
profundidade no tratamento dos itens a serem abordados 
na caracterização do meio físico, biológico e 
socioeconômico. Nesse último, o nível de detalhamento é 
bem menor do que o exigido nos demais. A menor 
importância que, geralmente, costuma-se evidenciar nos 
aspectos socioeconômicos de um Eia/Rima parece indicar 
que, ainda, a questão ambiental é traduzida como sendo 
exclusivamente a avaliação dos componentes do meio 
físico-biótico.14 

                                                           
13  CUREAU, Sandra. A deficiência de avaliação do chamado meio sociocultural, nos estudos 
de impacto ambiental, e suas conseqüências para as a comunidades afetadas pelas grandes 
obras. In: GALLI, Alessandra (coord.) Direito Socioambiental. Vol. 1. Curitiba: Juruá, 2010, p. 
394). 
14 BASSO, Luis Alberto; VERDUM, Roberto. A avaliação de impacto ambiental: Eia e Rima 
como instrumentos técnicos e de gestão ambiental. Disponível em: 
http://www.ufrgs.br/pgdr/arquivos/674.pdf. Acesso em: ago/2013. 
 

http://www.ufrgs.br/pgdr/arquivos/674.pdf
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 In casu, confirmando a tendência generalizada, vale ressaltar que, 

embora o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) do Projeto Puma, 

parcialmente acostado ao feito às fls. 10-26, avente determinados impactos 

sobre o meio ambiente urbano, tais como “aumento de risco de acidentes”, 

“efeitos de campos elétricos e magnéticos”, e “incômodo à vizinhança em 

relação ao ruído”, uma série de importantes questões restou invisibilizada, 

diversas delas já apontadas por este Centro de Apoio Operacional (fls. 05-09). 

Não por acaso, inovou o Estatuto da Cidade ao disponibilizar, para 

situações dessa espécie, o instrumento do Estudo de Impacto de Vizinhança, 

autônomo em relação aos Estudos de Impacto Ambiental. In litteris: 

 

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 construção, ampliação ou funcionamento a cargo do 

Poder Público municipal.  

Art. 37. O EIV será executado de forma a contemplar os 

efeitos positivos e negativos do empreendimento ou 

atividade quanto à qualidade de vida da população 

residente na área e suas proximidades, incluindo a análise, 

no mínimo, das seguintes questões: I – adensamento 

populacional; II – equipamentos urbanos e comunitários; 

III – uso e ocupação do solo; IV – valorização imobiliária; V 

– geração de tráfego e demanda por transporte público ;VI 
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– ventilação e iluminação; VII – paisagem urbana e 

patrimônio natural e cultural. 

Parágrafo único. Dar-se-á publicidade aos documentos 

integrantes do EIV, que ficarão disponíveis para consulta, 

no órgão competente do Poder Público municipal, por 

qualquer interessado. 

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. 

 

 E mesmo que a edificação ou atividade nova estejam em total 

consonância com a legislação urbanística, a inocorrência de 

infração/irregularidade não afasta, sozinha, a possibilidade de provocação de 

incômodos à comunidade ou de comprometimento à ordem urbanística difusa: 

 

É que o simples aparecimento de uma obra ou atividade 
nova pode gerar constrangimento e/ou distúrbios se 
construída em determinados locais ou representar uma 
dimensão considerável. Não só todos os serviços públicos 
prestados na região (transporte, infra-estrutura, 
saneamento, etc.), como também os simples 
comportamentos daqueles que habitam nas proximidades 
podem ser afetados pela tão-só construção de um 
empreendimento – repita-se –, ainda que em 
conformidade com toda a legislação urbanística que 
disciplina a forma pela qual ele deve ser levado a efeito. 
Estamos tratando de empreendimentos ou atividade de tal 
porte ou relevância que podem conturbar o equilibrado 
andamento de uma região com seu simples surgimento. A 
Administração Pública, embora não proíba a construção da 



 
 
 
 
 

Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Habitação e Urbanismo 

 
 

 35 

obra ou exploração da atividade, tenta intervir de maneira 
a evitar que haja perturbação no cotidiano daqueles que 
habitam na região, ou, pelo menos, tenta amenizar ao 
máximo a intensidade daquela.15 

 

Por sua vez, quanto à obrigatoriedade de lei municipal regulamentadora 

do EIV, suas hipóteses e critérios, em casos de flagrante omissão dos Poderes 

Executivo e/ou Legislativo, semelhante ao que ora se configura, os tribunais 

têm admitido interpretação extensiva, para reconhecer a exigência de 

avaliação dos efeitos nocivos, mormente quando se mostrem incontestes: 

 

(...) Poder-se-á afirmar que o EIV dependeria de 
regulamentação de lei municipal, o que inocorreu em face 
da omissão do executivo e do legislativo. Daí não poder ser 
exigido ou apresentado. Entretanto, como acima ficou 
afirmado, em se tratando de mora legislativa atinente a 
limitação da discricionariedade da administração, não 
pode a agravante — e o Município de forma geral — dela 
se aproveitar para dispensar a providência. (TJSP. Agravo 
de Instrumento n. 357.165-5/0-00. Relator: 
Desembargador Laerte Sampaio. Julgamento: 08 de junho 
de 2004). 

 
 Haver-se-ia de ventilar, outrossim, o imperativo de regulamentação 

municipal do Estudo de Impacto de Vizinhança como condição de validade dos 

licenciamentos de atividades de impacto urbano ampliado: 

 

                                                           
15 SOARES, Lucéia Martins. Estudo de Impacto de Vizinhança (arts. 36 a 38). In: DALLARI, 
Adilson Abreu; FERRAZ, Sérgio (Coords.). Estatuto da Cidade (Comentários à Lei Federal 
10.257/2001). 2ª Edição. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 307. 
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EMENTA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ALVARÁ - ATIVIDADE 
POTENCIALMENTE LESIVA AO MEIO AMBIENTE - ARTIGO 
225, §1º, IV, DA CR/88 - INCONSTITUCIONALIDADE - 
INVALIDAÇÃO DO ATO - AUSÊNCIA DE LEI REGULADORA - 
RECURSO PROVIDO. 
(...) Ora, temerário presumir-se a inexistência de dano face 
à ausência do Estudo de Impacto Ambiental e de 
Vizinhança para que sejam verificadas e avaliadas as 
variáveis existentes.   
Ressalto, como já dito, que a Lei 9247/97, que regula a 
exploração dos serviços de telecomunicação, não trata da 
questão ambiental relacionada.  
A outra conclusão não se pode chegar senão a de que para 
que seja concedido alvará de construção e funcionamento 
a STEMAR deve ser editada a lei municipal 
regulamentando o estudo de impacto e estabelecendo 
requisitos para que seja verificada a viabilidade da 
atividade.   
Somente após a edição da lei municipal, cujo projeto 
encontra-se em trâmite na Câmara Municipal de Baependi, 
poderá ser concedido alvará de construção à STEMAR, 
desde que atendidos os requisitos legais.  
Flagrante a inconstitucionalidade do ato administrativo 
levado a efeito pelo Município diante da inobservância da 
determinação contida no art. 225, §1º, IV.  
A ausência de lei municipal não pode dar suporte a 
execução de atividades potencialmente lesivas ao meio 
ambiente. E, ao contrário do afirmado pela 
municipalidade, há óbice legal à concessão do alvará de 
construção sem o prévio estudo de impacto ambiental e 
de vizinhança.  
Pior, o óbice é constitucional, a desconformidade com o 
regramento Maior atinge o ato em sua origem, produzindo 
efeitos retroativos à data em que foi emitido.  
A municipalidade não pode licenciar uma atividade 
condicionando-a a se enquadrar em requisitos legais ainda 
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não determinados, pois caso a empresa não se adeque às 
disposições da lei municipal, eventuais danos já existentes 
não poderão ser sanados.  
Sabido é que danos ambientais e danos à saúde das 
pessoas podem ser irreversíveis, não podendo o Município 
arcar com essa incerteza.  
O princípio da legalidade, que rege a atuação da 
Administração Pública, impõe que sua vontade decorra 
exclusivamente da lei, ou seja, só poderá fazer o que a lei 
permite.  
Não há determinação ou permissivo legal para que seja 
concedida licença para atividade potencialmente lesiva ao 
meio ambiente sem prévio estudo de impacto ambiental e 
de vizinhança.  
Portanto, as atividades da ERB no local indicado deverão 
ser paralisadas até a edição da lei municipal 
correspondente e avaliação do atendimento de seus 
requisitos. Se em desconformidade com a norma 
municipal, deverá ser desfeita (...) (TJMG. APELAÇÃO CÍVEL 
Nº 1.0049.05.009376-1/001. Relator: Des. Roney Oliveira. 
Julgamento: 31 de janeiro de 2008). 

 

 Ademais, eventual argumento de que a implantação do complexo fabril 

da “.......” se situa em zona rural não se presta a descaracterizar a necessidade 

de Estudo de Impacto de Vizinhança. Segundo explana Soares: 

 

Nota-se que o que o Estatuto visa é a diminuir o impacto 
perturbador do equilíbrio daquelas regiões “sacudidas” 
com o novo empreendimento. Se o impacto puder ser 
sentido em função de obras realizadas fora do perímetro 
urbano, nada mais prudente que a realização do 
respectivo Estudo de Impacto de Vizinhança para que o 
Poder Público evite a ocorrência de distúrbios (...) Parece 
que o critério a ser considerado é o da localização do 
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impacto (aí sim, dentro do perímetro urbano), e não 
necessariamente o da localização do empreendimento.16 

 

 A mesma orientação, reforce-se, foi sustentada na Informação Técnica n. 

156/2008 (Anexo 2) emanada pela assessoria da ilustre Quarta Câmara de 

Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, especializada em Meio 

Ambiente e Patrimônio Cultural, nos seguintes termos: 

 

No entanto, a depender das características da malha 
urbana em que o terreno está inserido e das atividades 
pretendidas, não é razoável delimitar como vizinhança 
apenas os imóveis limítrofes ao empreendimento e vias 
próximas, pois os impactos gerados podem se desdobrar 
para além dessa área considerada. Observando 
características peculiares, como o deslocamento 
populacional a ser gerado pelo empreendimento, tanto 
quando em construção quanto em pleno funcionamento, 
ou, ainda, suscetibilidade ambiental da área ou grande 
densidade construída, é fundamental que o conceito de 
vizinhança se estenda geograficamente de forma 
diretamente proporcional aos impactos causados. Dessa 
forma, a delimitação de vizinhança há de variar conforme 
o impacto avaliado. A título de exemplo, geração de 
tráfego e produção de ruídos necessariamente têm áreas 
de alcance diferenciadas.17 

                                                           
16 SOARES, L. M. Op. cit., p. 312. 
17 BRASIL. Ministério Público Federal. Informação Técnica nº 156/08 - 4ª CCR. Estudo de Impacto de 
Vizinhança – EIV: descrição, aplicabilidade, diferenças entre EIV e EIA/RIMA. Brasília, DF, 2008, p. 13-

14. Disponível em: http://4ccr.pgr.mpf.mp.br/institucional/grupos-de-trabalho/gt-zona-
costeira/docs-zona-costeira/IT_156-08_EIV.pdf Acesso em: ago/2013. E o documento segue, 
indicando hipóteses em que o estudo é recomendáveis, tais como: “empreendimentos geradores de 

fluxos importantes de pessoas e veículos: estações rodoviárias, hipermercados, centros de 
compras e lazer, hospitais, loteamentos urbanísticos, estádios esportivos, indústrias de 
médio e grande porte, edifícios comerciais de grande porte, garagens de ônibus, feiras de 

http://4ccr.pgr.mpf.mp.br/institucional/grupos-de-trabalho/gt-zona-costeira/docs-zona-costeira/IT_156-08_EIV.pdf
http://4ccr.pgr.mpf.mp.br/institucional/grupos-de-trabalho/gt-zona-costeira/docs-zona-costeira/IT_156-08_EIV.pdf
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 Por conseguinte, cabível ao Município de Ortigueira proceder à 

elaboração de Estudo de Impacto de Vizinhança – ou de avaliação técnico-

urbanística congênere – que contemple os efeitos urbanos nocivos 

subdimensionados pelos documentos integrantes do licenciamento ambiental 

em curso. Os contornos fáticos do presente caso assemelham-se ao de outras 

experiências lapidadas pelo Poder Judiciário pátrio. O Tribunal de Justiça do 

Distrito Federal e Territórios, por exemplo, pronunciou-se já pela viabilidade de 

duplicidade de estudos de impacto (de Vizinhança e Ambiental), em se 

vislumbrando as deficiências de um deles, sanáveis pelo outro: 

 

A meu sentir, entendo que os fundamentos invocados pelo 
douto representante ministerial estão escorreitos, eis que 
é imprescindível que se faça um amplo estudo acerca dos 
impactos ambientais que poderão ocorrer caso se leve a 
termo a instalação do Setor Habitacional Vertical Sul, que 
está incluído dentro do Parque do Guará, e que terá alta 
densidade populacional, consoante se infere da vasta 
documentação aos autos acostada. Quanto a alegação de 
que onde pretende instalar o novo setor habitacional 
obedece aos ditames da Lei n. 1.869/98, de que somente o 
RIVI seria suficiente, a mim não me convence, eis que o 
novo pólo de habitação terá edifícios de até 27 andares, 
incomum para uma cidade como Brasília, tem 
características de alta densidade populacional, sendo 
necessário, a meu sentir, a realização do EIA. Ademais, não 
é crível que um licenciamento para a instalação de um 

                                                                                                                                                                                     

exposições comerciais, tecnológicas e agropecuárias (...) empreendimentos e atividades de 
grande e médio porte propostos em área de maior sensibilidade, ou próximos a estas, como 
os sítios históricos e locais de especial interesse ambiental (...)” (p. 14). 
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Parque Aquático possa servir para a ampliação de um 
empreendimento habitacional, porque ambos tem 
características amplamente divergentes, sendo que não é 
necessário que seja um expert para diferenciar o impacto 
que um e outro causam ao meio-ambiente. (TJDFT. Agravo 
de Instrumento n. 20020020000545. 5ª Turma Cível. 
Relator: Desembargador Asdrubal Nascimento Lima. 
Julgamento: 24 de março de 2003). 

 

 Na medida em que inexiste hierarquia, mas cooperação, entre as 

instâncias federativas, não pode a comunidade local, mais sujeita, em seu 

cotidiano, às fragilidades da vida urbana, estar alijada do processo de debate e 

participação, nem serem desprezadas as potenciais ofensas ao direito à cidade 

justa e sustentável. Ao contrário do que se possa suscitar, a realização do 

Estudo de Impacto de Vizinhança não é obstáculo, mas tem por objetivo 

integrar as problemáticas urbanística e ambiental em escala regional: 

 

Há que se destacar que o EIV, conforme definido pelo 
Estatuto da Cidade, contempla as análises requeridas pelas 
diretrizes para o desenvolvimento urbano municipal e, de 
acordo com a regulamentação municipal, pode assumir o 
papel de instrumento de apoio ao licenciamento 
urbanístico, com o devido suporte de outros 
procedimentos de planejamento e gestão do espaço, 
como é o caso do EIA. A interpretação do EIV com vistas à 
garantia do direito ao ambiente equilibrado é o que 
possibilita sua relação com os demais mecanismos de 
licenciamento adotados no país até então, sobretudo com 
a elaboração do EIA. A introdução do instrumento de 
avaliação de impacto de vizinhança, apesar de acrescer 
exigências e procedimentos aos trâmites habituais, pode 
garantir maior eficiência nos processos de aprovação, já 
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que sua implementação proporciona análise integrada de 
projetos, podendo apontar medidas mitigadoras e 
compensatórias aplicáveis às diversas áreas de 
conhecimento envolvidas na gestão da cidade e aproximar 
as dimensões ambiental e urbanística.18  
 

Presta-se, nesse sentido, o Estudo de Impacto de Vizinhança a garantir a 

eficácia do princípio da justa distribuição dos ônus e benefícios do processo de 

urbanização, consubstanciado no art. 2º, IX da Lei n. 10.257/2001. Na tutela do 

interesse difuso à ordem urbanística (art. 1º, VI, da Lei n. 7.347/1985) tem o 

Ministério Público protagonismo, devendo, para tanto, valer-se de tais 

instrumentos de política urbana, como se tem progressivamente afirmado. 

Tanto assim que, por ocasião do 1º Congresso de Habitação e Urbanismo do 

Ministério Público do Estado de São Paulo, realizado no Município de 

Amaro/SP, em 2003, foi aprovada a Tese nº 9, no tema "Ministério Público e a 

Defesa da Ordem Urbanística: uma visão a partir do Estatuto da Cidade": 

 

                                                           
18 TOMANIK, Raquel. Estudo de Impacto de Vizinhança e Licenciamento Urbanístico-
Ambiental: Desafios e Inovações. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia Urbana. São Carlos: Universidade Federal de São Carlos, 2008, p. 53). Do mesmo 
teor é a observação contida na já referida Informação Técnica n. 156/08 da 4ª CCR/MPF: 
“Chamamos a atenção à necessidade de submeter o próprio EIA/RIMA e, se houver, seu 
estudo complementar, ao departamento de urbanismo do(s) município(s) respectivos, para 
manifestação acerca das questões urbanas analisadas, que devem estar destacadas do 
restante do estudo. Se o EIA/RIMA não abarcar o EIV, mas tê-lo como estudo complementar, 
surge uma dificuldade de ordem prática para a análise do departamento de urbanismo 
municipal, por estarem as informações fracionadas, parte no EIA, parte em estudo 
complementar. Semelhantemente, se o EIV estiver contido no EIA/RIMA, a análise também 
fica prejudicada por ser necessário “pinçar” não apenas o capítulo referente ao meio 
urbano, como também os demais itens relacionados ao tema, dispersos ao longo do texto. 
Sugere-se, portanto, sua junção em um só estudo, com a denominação de EIV, para efeito de 
análise do município, desde que, evidentemente, respeite-se a metodologia adotada e 
prime-se pela coesão do estudo”. 
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9 - O Ministério Público, na defesa da sustentabilidade 
urbana, poderá promover ação civil pública, na forma da 
lei municipal a que se refere o art. 36 do Estatuto da 
Cidade ou da legislação ambiental pertinente, a fim de 
condenar o interessado na obrigação de elaborar Estudo 
Prévio de Impacto de Vizinhança (EIV) e/ou de Estudo 
Prévio de Impacto Ambiental (EIA), quando o mesmo for 
realizar empreendimento ou atividades que dependam de 
tais estudos prévios, tal como exigido pelos artigos 36 a 38 
do Estatuto da Cidade. 

 

2.6. DEMAIS ASPECTOS URBANÍSTICOS PERTINENTES AO 

EMPREENDIMENTO E SEUS IMPACTOS 

 

 Ulteriormente, a perquirição dos elementos constitutivos do feito 

autoriza apontar um espectro de outros aspectos merecedores de atenção, 

investigação e monitoramento por parte da Promotoria de Justiça consulente: 

  

 a) os conjuntos habitacionais a serem implantados para recepção dos 

trabalhadores empregados na construção e na operação do complexo fabril 

necessitam de acompanhamento quanto à sua regularidade, modo de 

aquisição dos imóveis (exemplificativamente, tem-se notícias, em casos 

similares, de alienação de áreas do patrimônio público, sem os impreteríveis 

procedimentos licitatórios de regência) e à adequação das alternativas 

locacionais eleitas, em face do planejamento territorial municipal, legislação de 

uso e ocupação do solo urbano; 

 b) os recursos auferidos pelo Município de Ortigueira a título de 

arrecadação tributária ou por meio de pactos de natureza privada devem ser 
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assumidos como parte da contrapartida da empresa contemplada com 

benefícios fiscais, garantindo-se a transparência na sua gestão, o controle social 

sobre sua destinação e a compatibilidade de sua aplicação com políticas 

públicas que, preferencialmente, visem à mitigação dos impactos deletérios 

engendrados pelo empreendimento, entre eles os de natureza urbanística, não 

se olvidando das instâncias de participação já institucionalizadas nesse setor, 

como o Conselho Municipal de Habitação e o Fundo a ele vinculado; 

 c) nesse sentido, de grande valia mostra-se o diagnóstico já materializado 

no Plano Local de Habitação de Interesse Social (objeto, inclusive, de projeto 

estratégico deste CAOPJ de Habitação e Urbanismo), o qual identifica, entre 

outras problemáticas, a existência de inúmeros assentamentos precários e/ou 

informais distribuídos no núcleo urbano do Município de Ortigueira, os quais 

devem tanto ser priorizados para fins de regularização fundiária (mapas n. 07 e 

08), quanto de qualificação da infraestrutura, podendo, eventualmente, 

receber demarcação como Zonas Especiais de Interesse Social (art. 4º, V, ‘f’, do 

Estatuto da Cidade), no âmbito da revisão do Plano Diretor Municipal; 

 d) alfim, acham-se documentadas nos materiais componentes do mesmo 

PLHIS (mapas n. 09 e 10) diversas comunidades rurais, além de reservas 

indígenas espraiados pelo território municipal. Pela especificidade da matéria, 

este setor especializado sugere, ainda, consulta a respeito ao Centro de Apoio 

Operacional das Promotorias de Proteção dos Direitos Humanos. 

 

 Reitera-se a recomendação de que, paralelamente, a Promotora de 

Justiça local sensibilize o Poder Público e as lideranças da sociedade civil 
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quanto à importância de se iniciar o quanto antes o processo de revisão do 

Plano Diretor para adaptação à nova realidade e às novas perspectivas 

econômicas, sociais e ambientais do Município de Ortigueira, visando garantir o 

direito à cidade e à moradia dignas, no presente e no futuro próximo.  

É o entendimento deste CAOP de Habitação e Urbanismo. 

 

Curitiba, 05 de setembro de 2013. 
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