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apresentação
Com o sucesso obtido pela edição do Manual Básico do Promotor de Justiça de Defesa do Meio Ambiente, volume 1, no ano de 2004,
uma produção do Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente, em
conjunto com a Escola Superior do Ministério Público, surgiu o estímulo
para a publicação do volume 2, que ora se apresenta.
Na mesma ideia proposta no ano de 2004, a intenção é oferecer
aos membros do Ministério Público do Estado de Goiás subsídios para
uma consulta rápida a fim de auxiliar na atuação ambiental, urbanística
e do patrimônio cultural que se apresentam no dia a dia.
Com efeito, a atuação do Ministério Público nessas áreas tem
sido cada vez mais demandada e o desafio está em buscar a rápida,
eficiente e efetiva resolução dos problemas que se apresentam, ainda
mais considerando que a prevenção no agravamento de danos desta
natureza constitui a tônica do trabalho a ser desenvolvido.
Desta forma, o objetivo do manual consiste em prestar auxílio
à atuação ministerial, visando, reflexamente, o fortalecimento do exercício no cumprimento da função constitucional de defesa do meio ambiente conferida ao Ministério Público.
Assim, os temas escolhidos para este volume 2 buscaram
acolher aqueles assuntos que têm reclamado a atuação do Ministério
Público de forma constante na atualidade: Urbanismo, Poluição
Sonora, Visual e Eletromagnética, Mineração, Área de Preservação
Permanente e Patrimônio Cultural.
Pretendeu-se, acima de tudo, contribuir para que a história
vanguardista de atuação do Ministério Público goiano na defesa do
meio ambiente, da ordem urbanística e do patrimônio cultural continue
a ser escrita de forma eficaz e resolutiva.
Goiânia-GO, junho de 2010

SANDRA MARA GARBELINI
Promotora de Justiça
Coordenadora do Centro de Apoio
Operacional do Meio Ambiente

ALICE DE ALMEIDA FREIRE
Promotora de Justiça
Diretora da Escola Superior do
Ministério Público do Estado de Goiás
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MINERAÇÃO
VINÍCIUS MARÇAL VIEIRA
Promotor de Justiça
Mineração

JALES GUEDES COELHO MENDONÇA
Promotor de Justiça

JÚBER HENRIQUE AMARAL
Perito Ambiental

Leonardo Boff: “A humanidade se encontra numa encruzilhada: deve
decidir se quer continuar a viver neste planeta ou se aceita caminhar
ao encontro do pior. [...] Ou damos espaço a um novo paradigma civilizatório que nos poderá salvar ou enfrentaremos a escuridão no dizer
de analistas mundiais.”1
Carlos Drummond de Andrade: “Faço e ninguém me responde esta
perguntinha à-toa: como pode o peixe vivo morrer dentro da Lagoa?”2

INTRODUÇÃO
É de conhecimento geral que a mineração é uma das
atividades que mais causam impactos ambientais negativos3. A
própria Constituição Federal, reconhecendo que seus efeitos são
devastadores ao meio ambiente, determinou, através da regra
contida no artigo 225, § 2º, que “Aquele que explorar recursos
minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente
degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão
público competente, na forma da lei” (grifos dos autores).
Lado outro, chega a ser um truísmo a afirmação segundo a qual,
“no nível tecnológico em que a humanidade se encontra, é absolutamente impossível a vida humana sem as atividades minerárias” 4.

BOFF, L. Em rota de colisão (II). Correio Riograndense on line, Caxias do Sul,
edição 4.777, ano 93, 3 de abril de 2002.
2
ANDRADE, C. D. Enigma. Disponível em: http://www.algumapoesia.com.br
/drummond/drummond26.htm.
3
“As atividades de extração mineral são degradadoras por excelência, motivo
pelo qual devem ser exercidas dentro dos mais rigorosos critérios técnicos.”
(MILARÉ, E. Direito do Ambiente – A gestão ambiental em foco. 5. ed. São
Paulo: RT, 2007. p. 235).
4
ANTUNES, P. de B. Direito Ambiental. 11. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. p. 737.
1
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Nesse contexto, convém dar destaque ao disposto no art.
141 da Constituição do Estado de Goiás, segundo o qual
Mineração

O Estado adotará política de fomento à mineração, através de assistência científica e tecnológica aos pequenos e médios mineradores e programas especiais para o setor mineral, alocando recursos continuados,
nas leis de diretrizes orçamentárias e nos orçamentos anuais e plurianuais, para seu desenvolvimento.

Portanto, exatamente em virtude desse conflito estabelecido entre a necessária proteção ao direito fundamental ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado e o crescimento desenfreado
das atividades econômicas que se valem das riquezas minerárias,
nasce para o Ministério Público a obrigação de atuar em prol da
defesa ao primado constitucional do desenvolvimento sustentável.5
Por derradeiro, anote-se desde já que os coautores deste
capítulo do presente Manual não pretendem analisar todas as
classes de minérios e suas repercussões no mundo jurídico. Na
verdade, o que se almeja com este estudo é delinear as linhas
básicas sobre o tema, do ponto de vista técnico-jurídico, e, especialmente, enfocar aquele que hoje se apresenta como o principal
problema ambiental existente em nosso Estado nesta seara, a
saber: a extração irregular de areia por meio de draga.6

5
O Supremo Tribunal Federal já teve a ocasião de decidir que o princípio do desenvolvimento sustentável deve ser o vetor de conciliação entre o desenvolvimento tecnológico e a preservação do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, in ipsis litteris: “A questão do desenvolvimento nacional (CF, art. 3º, II) e a necessidade de preservação da integridade do meio ambiente (CF, art. 225): O princípio do
desenvolvimento sustentável como fator de obtenção do justo equilíbrio entre as exigências da economia e as da ecologia. O princípio do desenvolvimento sustentável, além de
impregnado de caráter eminentementeconstitucional, encontra suporte legitimador em
compromissos internacionais assumidos pelo Estado brasileiro e representa fator de
obtenção do justo equilíbrio entre as exigências da economia e as da ecologia, subordinada, no entanto, a invocação desse postulado, quando ocorrente situação de conflito
entre valores constitucionais relevantes, a uma condição inafastável, cuja observância
não comprometa nem esvazie o conteúdo essencial de um dos mais significativos direitos
fundamentais: o direito à preservação do meio ambiente, que traduz bem de uso comum
da generalidade das pessoas, a ser resguardado em favor das presentes e futuras gerações”.
(STF. ADI 3.540-MC, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 3-2-06).
6
Draga: “embarcação ou estrutura flutuante destinada a retirar areia, lama ou lodo do
fundo do mar, de rios e canais” (Dicionário Eletrônico Houaiss da Língua Portuguesa 3.0).
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CONCEITOS E NOÇÕES GERAIS
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A mineração é conceituada pelo distinto Promotor de Justiça
Luís Paulo Sirvinskas7 como “o ato de extração de minérios do subsolo, tais como: carvão, petróleo, pedras preciosas, ouro, prata, areia,
sílica, mica, quartzo, feldspato, apatita, dolomita, calcita, ferro, manganês, cassiterita, níquel, cobre, zinco, potássio etc.”.
Conforme dito linhas atrás, a atividade minerária causa impactos negativos significativos ao meio ambiente, especialmente em
nosso país, onde o método de extração é por demais rudimentar.
Aqui, calha arrolar aqueles que são para o mestre Sirvinskas8 os principais impactos ambientais negativos da extração de minério do solo:
a) desmatamento da área explorada; b) impedimento da regeneração
da vegetação pela decomposição do minério às margens dos cursos
d'água; c) poluição e assoreamento do curso d'água; d) comprometimento dos taludes etc. Como se vê, a exploração inadequada pode
causar poluição do solo, do subsolo, do lençol freático, poluição dos
cursos d'água, poluição do ar e poluição sonora. No entanto, a exploração de minérios causa danos mais intensos ao solo.

Registre-se, portanto, que a mineração é uma atividade causadora de alto impacto ambiental e que, nesta condição, “necessário
se faz que ela esteja rigorosamente submetida a controles de qualidade ambiental, de monitoramento e auditorias constantes”9. Entretanto, apesar de extremamente gravosa, Paulo de Bessa Antines10,
notável ambientalista, objetivamente ensina que:
As únicas restrições que podem ser opostas às atividades minerárias, do
ponto de vista ambiental, são aquelas com imediato assento constitucional.
Tais restrições são: a) ser praticada em áreas definidas como intocáveis e
b) ser realizada em áreas indígenas sem autorização do Congresso Nacional e sem que as comunidades indígenas sejam consultadas.

E arremata seu entendimento com uma lição que, por sua
contundência, não pode ser olvidada:
SIRVINSKAS, L. P. Manual de Direito Ambiental. 7. ed. São Paulo: Saraiva,
2009. p. 377.
8
SIRVINSKAS, op. cit., p. 377-378.
9
ANTUNES, P. B. Direito Ambiental. 11. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. p. 748-749.
10
ANTUNES, op. cit., p. 749.
7

9

Mineração

Excetuando-se as duas vedações apresentadas, a atividade minerária
será permitida, desde que, precedida de Estudo de Impacto Ambiental,
conforme determinação contida no artigo 225, § 1º, inciso IV, e que sejam
atendidas as condições contidas no § 2º do mesmo artigo 225 [...].
(grifos dos autores)

BASE CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL
DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS
A Carta Republicana de 1988 tratou das atividades minerárias em
vários preceptivos. Abaixo, seguem as regras constitucionais sobre o tema:
Art. 20. São bens da União:
[...]
IX - os recursos minerais, inclusive os do subsolo.
§ 1º. É assegurada, nos termos da lei, aos Estados, ao Distrito Federal
e aos Municípios, bem como a órgãos da administração direta da União,
participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de
recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros
recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mar
territorial ou zona econômica exclusiva, ou compensação financeira por
essa exploração.
[...]
Art. 21. Compete à União:
[...]
XXV - estabelecer as áreas e as condições para o exercício da atividade
de garimpagem, em forma associativa.
[...]
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
[...]
XII - jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia;
[...]
Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios:
VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer
de suas formas;
[...]
XI - registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de
pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios;
[...]
Art. 174. [...]
§ 3º. O Estado favorecerá a organização da atividade garimpeira em
cooperativas, levando em conta a proteção do meio ambiente e a
promoção econômico-social dos garimpeiros.
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§ 4º. As cooperativas a que se refere o parágrafo anterior terão prioridade na autorização ou concessão para pesquisa e lavra dos recursos
e jazidas de minerais garimpáveis, nas áreas onde estejam atuando, e
naquelas fixadas de acordo com o art. 21, XXV, na forma da lei.
[...]
Art. 176. As jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os
potenciais de energia hidráulica constituem propriedade distinta da do
solo, para efeito de exploração ou aproveitamento, e pertencem à
União, garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra.
§ 1º. A pesquisa e a lavra de recursos minerais e o aproveitamento dos
potenciais a que se refere o caput deste artigo somente poderão ser
efetuados mediante autorização ou concessão da União, no interesse
nacional, por brasileiros ou empresa constituída sob as leis brasileiras
e que tenham sua sede e administração no País, na forma da lei, que
estabelecerá as condições específicas quando essas atividades se desenvolverem em faixa de fronteira ou terras indígenas.
§ 2º. É assegurada participação ao proprietário do solo nos resultados
da lavra, na forma e no valor que dispuser a lei.
§ 3º. A autorização de pesquisa será sempre por prazo determinado, e
as autorizações e concessões previstas neste artigo não poderão ser
cedidas ou transferidas, total ou parcialmente, sem prévia anuência do
poder concedente.
§ 4º. Não dependerá de autorização ou concessão o aproveitamento
do potencial de energia renovável de capacidade reduzida.
[...]
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de
vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendêlo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
§ 1º. Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:
[...]
IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente,
estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade;
[...]
§ 2º. Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica
exigida pelo órgão público competente, na forma da lei.
[...]
Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as
terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las,
proteger e fazer respeitar todos os seus bens.
[...]
§ 3º. O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas só podem
ser efetivados com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comu-
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nidades afetadas, ficando-lhes assegurada participação nos resultados da
lavra, na forma da lei. (grifos dos autores)

O assunto em testilha também recebeu tratamento no Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, precisamente, nos arts. 43 e 44.
Ante o panorama normativo traçado pela Constituição Federal,
conclui-se que a tarefa de legislar sobre a mineração é de competência
privativa da União. No entanto, compete (competência material comum)
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a atribuição de acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e as atividades de extração de minérios do subsolo, realizando o controle efetivo
dos danos causados ao meio ambiente local (art. 23, VI e XI, CF), além
de legislar concorrentemente sobre o assunto (art. 24, VI, CF).
Assim, quanto às competências constitucionalmente estabelecidas para as atividades minerárias, tem-se o seguinte quadro:11

Arrematando este item, vale trazer à cola o lúcido comentário
de Fernando Reverendo Vidal Akaoui14 sobre aquela que, provavelmente, se apresenta como a regra constitucional de maior relevância
(§ 2º, do art. 225, da CF/88) sobre as atividades minerárias:
Impende registrar uma importante diferença anunciada por Ana Maria Moreira
Marchesan, Annelise Monteiro Steigleder e Sílvia Cappelli (Direito Ambiental. 5.
ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2008. p. 48): “A competência comum se distingue da concorrente, que se verifica quando em relação a uma só matéria concorre mais de uma pessoa política. A distinção é feita por Paulo Luiz Neto Lobo,
ao dizer que, 'em uma (competência concorrente), a tarefa é “legislar sobre”; em
outra (competência comum), a tarefa é executar os encargos e objetivos comuns,
sem limites específicos, preferencialmente de forma cooperativa'”.
12
Sobre a competência concorrente para legislar, confiram-se as regras vertidas
nos §§ 1º a 4º, do art. 24, CF.
13
“Trata-se de competência voltada para a execução das diretrizes, políticas e preceitos relativos à proteção ambiental, bem como para o exercício do poder de polícia.”
(MARCHESAN; STEIGLEDER; CAPPELLI, op. cit. p. 48).
14
AKAOUI, V. Direito Ambiental. Manual de Direitos Difusos. Coord. de Vidal Serrano
Nunes Júnior. São Paulo: Verbatim, 2009. p. 64.
11

12

Como se vê, a Carta Republicana reconheceu a extrema
danosidade ambiental das atividades de minerárias, motivo pelo qual
“a recuperação dos danos ambientais causados pela mineração
é, precipuamente, uma atividade de compensação”15.
LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E COMPETÊNCIA
ADMINISTRATIVA PARA O LICENCIAMENTO
No campo federal, destacam-se os seguintes instrumentos
normativos: o Decreto-Lei n. 227/67, mais conhecido como Código
de Mineração (regulamentado pelo Dec. n. 62.934, de 02.07.1968),
a Lei n. 7.805/89, que estabelece o regime de permissão de lavra
garimpeira (regulamentada pelo Dec. n. 98.812, de 09.01.1990),
e a Lei n. 9.314, de 14.11.1996, que alterou vários dispositivos do
Código de Mineração. Há, também, o Decreto n. 97.632, de
10.04.1989, que dispõe sobre a apresentação do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), pertinente ao empreendimento que se destine à exploração de recursos minerais.
Além da normativa acima mencionada, podem ser lembradas
algumas importantes Resoluções do CONAMA sobre o assunto, a
saber : Res. n. 01, DOU 17.02.1986, Res. n. 10, DOU 11.08.198916;
Res. n. 09, DOU 28.12.1990 e Res. n. 10, DOU 28.12.1990.

ANTUNES, op. cit., p. 755.
“Art. 6º. Não são permitidas nas APA'S as atividades de terraplanagem, mineração,
dragagem e escavação que venham a causar danos ou degradação do meio ambiente e/ou perigo para pessoas ou para a biota.”
15

16
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Não apenas a lesividade ao meio ambiente é patenteada por meio do comando constitucional que determina a intervenção obrigatória na área, mas
também pelo verbo utilizado pelo constituinte, a saber, o verbo recuperar,
que impõe o retorno, ao máximo possível, ao status quo ante. Realmente,
a Lei n. 9.985/2000 dispõe que recuperação é a “restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre degradada, que pode ser diferente de
sua condição original”. Ainda, determina que restauração é a “restituição de
um ecossistema ou de uma população silvestre degradada o mais próximo
possível da sua condição original”. Ao se utilizar do verbo recuperar, a
Carta Republicana admitiu a impossibilidade de se restaurar o local
minerado, uma vez que isto importaria, dentre outras intervenções, em
restituir ao local todo o material minerário retirado. (grifos dos autores)
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No que importa à competência administrativa para o licenciamento ambiental, três instrumentos normativos merecem
destaque: a Lei n. 6.938/8117, a Resolução CONAMA n. 237/97
e a Portaria n. 266, expedida pelo Diretor-Geral do Departamento
Nacional de Produção Mineral (DNPM).
No ponto, assevera o mestre Luís Paulo Sirvinskas18 que:
A licença ambiental é concedida pelos órgãos ambientais integrantes
do SISNAMA mediante um procedimento complexo (art. 6º da Lei n.
6.938/81). Referida licença pode ser concedida pelos órgãos ambientais pertencentes à União, aos Estados ou ao Distrito Federal
e também aos Municípios, dependendo da natureza de cada atividade. Contudo, se a atividade for efetiva ou potencialmente
degradadora da qualidade ambiental, a licença será concedida por
órgão público estadual, cabendo, em caráter supletivo, ao IBAMA, órgão
público federal (art. 10, caput, da Lei n. 6.938/81).
A competência, em geral, é do órgão público estadual. Contudo,
o Poder Público federal, por meio do CONAMA, tem competência para
fixar normas gerais para a concessão das licenças. Tais normas
poderão ser regulamentadas ou alteradas pelo Poder Público estadual
para se adequarem às peculiaridades locais.
A Resolução n. 237/97 do CONAMA disciplina as normas gerais para
a outorga da licença ambiental, amplia as atividades sujeitas ao licenciamento previstas na Resolução n. 1/86, também do CONAMA,

“Art. 10. A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, considerados efetiva e
potencialmente poluidores, bem como os capazes, sob qualquer forma, de causar
degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento de órgão estadual
competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, e do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis - IBAMA,
em caráter supletivo, sem prejuízo de outras licenças exigíveis.
[...]
§ 3º. O órgão estadual do meio ambiente e o IBAMA, esta em caráter
supletivo, poderão, se necessário e sem prejuízo das penalidades pecuniárias
cabíveis, determinar a redução das atividades geradoras de poluição, para manter as emissões gasosas, os efluentes líquidos e os resíduos sólidos dentro das
condições e limites estipulados no licenciamento concedido. (competência supletiva do IBAMA – determinadora de sua atuação no caso de inexistência ou
inércia do órgão estadual, ou de inépcia de seu licenciamento)
§ 4º. Compete ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos
Naturais Renováveis - IBAMA o licenciamento previsto no caput deste artigo,
no caso de atividades e obras com significativo impacto ambiental, de âmbito
nacional ou regional. (competência originária do IBAMA)”.
18
SIRVINSKAS, op. cit., p. 164-166.
17
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Visando definir o campo de atuação de cada ente federado
nessa matéria, a Res. CONAMA n. 237/9719 previu uma repartição
de competências para o licenciamento ambiental da seguinte forma:
IBAMA:
Art. 4º. Compete ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, órgão executor do SISNAMA, o licenciamento ambiental, a que se refere o artigo 10 da Lei n. 6.938, de
31 de agosto de 1981, de empreendimentos e atividades com significativo impacto ambiental de âmbito nacional ou regional, a saber:
I - localizadas ou desenvolvidas conjuntamente no Brasil e em país
limítrofe; no mar territorial; na plataforma continental; na zona
econômica exclusiva; em terras indígenas ou em unidades de conservação do domínio da União.
II - localizadas ou desenvolvidas em dois ou mais Estados;
III - cujos impactos ambientais diretos ultrapassem os limites territoriais do País ou de um ou mais Estados;
IV - destinados a pesquisar, lavrar, produzir, beneficiar, transportar,
armazenar e dispor material radioativo, em qualquer estágio, ou que
utilizem energia nuclear em qualquer de suas formas e aplicações,
mediante parecer da Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN;
V - bases ou empreendimentos militares, quando couber, observada
a legislação específica.
ÓRGÃO AMBIENTAL ESTADUAL OU DO DISTRITO FEDERAL:
Art. 5º. Compete ao órgão ambiental estadual ou do Distrito Federal
o licenciamento ambiental dos empreendimentos e atividades:
I - localizados ou desenvolvidos em mais de um Município ou em
unidades de conservação de domínio estadual ou do Distrito Federal;
II - localizados ou desenvolvidos nas florestas e demais formas de
vegetação natural de preservação permanente relacionadas no artigo
19
“Além de ter inovado, ao criar o licenciamento municipal, extrapolando o poder
regulamentar concedido pelo art. 10, da Lei 6.938/81, a Resolução n. 237/97 estabeleceu que 'o licenciamento será feito em um único nível de competência'
(art. 7º), situação que vem suscitando críticas doutrinárias no sentido de sua inconstitucionalidade.” (MARCHESAN; STEIGLEDER, CAPPELLI, op. cit., p. 80).
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e dispõe ainda sobre as modalidades, os prazos de validade e as
hipóteses de revogação das licenças.
(…)
Ressalte-se, como se vê, que a questão da competência é bastante
complexa e depende da criação de leis complementares previstas no
parágrafo único do art. 23 da CF. A despeito disso, alguns municípios
realizaram convênio com o Estado, estabelecendo critérios para a
concessão de licenciamento ambiental. (grifos dos autores)

Mineração

2º da Lei n. 4.771, de 15 de setembro de 1965, e em todas as que assim
forem consideradas por normas federais, estaduais ou municipais;
III - cujos impactos ambientais diretos ultrapassem os limites territoriais de um ou mais Municípios;
IV - delegados pela União aos Estados ou ao Distrito Federal, por instrumento legal ou convênio.
ÓRGÃO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO:
Art. 6º. Compete ao órgão ambiental municipal, ouvidos os órgãos
competentes da União, dos Estados e do Distrito Federal, quando couber, o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades
de impacto ambiental local e daquelas que lhe forem delegadas pelo
Estado por instrumento legal ou convênio. (grifos dos autores)

Ainda no que importa ao procedimento para o licenciamento ambiental das atividades minerárias, ganha especial contorno a Portaria n. 26620, expedida pelo Diretor-Geral do
Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), publicada
no DOU no dia 11/07/2008, que regulamenta o “regime de licenciamento” no âmbito daquela autarquia, dispondo, dentre outras
coisas, sobre o requerimento de registro de licença (capítulo II),
bem como sobre a outorga21, a vigência e a alteração da área do
título (capítulo III).
Sobre a questão em tela, não se olvide que o fato de os
recursos minerais pertencerem à União não é suficiente para
atrair a competência administrativa – para o licenciamento ambiental – do órgão ambiental federal (IBAMA). Nesse sentido:
(...) o critério da dominialidade incidente sobre um recurso natural
não tem o condão, per se, de definir a competência para o licenciamento ambiental. Isso porque a Constituição Federal define a competência ambiental, tanto material, como legislativa, ratione materiae
e não ratione dominium (arts. 23, incisos III, IV, VI, VII, e 24, incisos VI,
VII, VIII), valendo-se, ainda, da predominância do interesse como
critério para essa repartição de competências entre União, Estados e

Disponível em: http://www.dnpm.gov.br/conteudo.asp?IDSecao=67&IDPagina=84&IDLegislacao=523.
21
“Art. 10. A outorga do registro de licença ficará condicionada à apresentação
da licença ambiental expedida pelo órgão ambiental competente.”
“Art. 11. O registro de licença será autorizado pelo Diretor-Geral do DNPM
e efetuado em livro próprio ou em meio magnético, do qual se formalizará extrato
a ser publicado no Diário Oficial da União, valendo como título de licenciamento.”
20
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Finalmente, na esfera estadual, para além do regramento
constitucional conferido ao tema (arts. 140 e 141, da Constituição
Estadual-GO), tem-se como um dos principais diplomas o Decreto
n. 5.896, de 09.02.2004, que estabelece critérios para o licenciamento ambiental de atividades de extração mineral de areia e
argila no Estado de Goiás e dá outras providências.
ASPECTOS RELEVANTES SOB O FOCO MINISTERIAL
AÇÃO PENAL PÚBLICA. COMPETÊNCIA23
Em respeito ao disposto no art. 109, IV, da Constituição Federal
(“Aos juízes federais compete processar e julgar: IV - […] as infrações
penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da
União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas […]”),
e à vista da previsão normativa do inciso IX, do art. 20, da Lei Maior,
reina praticamente uníssona a orientação segundo a qual é a Justiça
Federal detentora de competência jurisdicional para processar e julgar
as ações penais propostas (com fulcro no art. 55 da Lei n. 9.605/98)
em virtude da extração irregular de minérios (areia), não importando se
particular ou pública, municipal, estadual, ou federal, a área onde se
processou a extração ilegal. Nesse sentido, os julgados infracitados
são assaz esclarecedores:
PROCESSUAL PENAL E PENAL: ART. 55, CAPUT, DA LEI N. 9.605/98
E ART. 2º DA LEI N. 8.176/91, C/C ART. 70, DO CÓDIGO PENAL. EXTRAÇÃO DE AREIA DO LEITO DE RIO ESTADUAL. COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA FEDERAL. BEM DA UNIÃO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS.
20, IX, E 109, IV, DA CF. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CRITÉRIOS TÉCNICOS INOBSERVADOS. BEM DIFUSO E
METAINDIVIDUAL. SUSTENTABILIDADE DO MEIO AMBIENTE.

MARCHESAN; STEIGLEDER; CAPPELLI, op. cit., p. 84.no link “material de
apoio / jurisprudência interna”.
23
Outras orientações sobre o tema encontram-se disponíveis no site do CAOMA,
no link “material de apoio / jurisprudência interna”.
22
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Municípios, fixando competência concorrente para legislar e comum
para as atividades executivas ou administrativas, entre as quais se
situa o licenciamento ambiental. 22 (grifos dos autores)
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[...] I - O bem jurídico protegido no art. 55, da Lei 9.605/98 é a preservação do meio ambiente da poluição por atividades mineradoras,
pouco importando se o curso do rio, local dos fatos, é exclusivamente paulista. II - [...] III - O tipo objetivo do delito descreve condutas diretamente ligadas à atividade mineradora referentes,
portanto, à bem da União (art. 20, IX, da CF), que conjugado com
o art. 109, IV, ambos da Constituição Federal, levam a concluir que
a competência dos atos aqui versados são da Justiça Federal,
porquanto atinente à atividade mineradora incidente, portanto,
sobre bem da União, in casu, a areia extraída. IV - Indiferente se a
atividade de mineração ocorreu em rios estaduais ou federais,
porquanto trata-se de extração de areia, mineral cuja propriedade
pertence à União Federal, nos termos do disposto na Carta Magna.
V - Os réus não ostentavam nenhum tipo de autorização válida ou
mesmo licença expedida pelo competente órgão ambiental para a
realização de atividade mineratória. VI - Seja particular ou pública,
municipal, estadual, ou federal, a área onde se processou a extração irregular, o recurso mineral é bem da União. Competência
da Justiça Federal. VII - A materialidade delitiva está comprovada pelo
Auto de Exibição e Apreensão, Auto de Infração Ambiental, Boletim de
Ocorrência e Auto de Depósito. VIII - A autoria delitiva igualmente
restou amplamente comprovada nos autos. IX - Os documentos
trazidos pelos apelantes (instrumento particular de cessão de transferência de direitos minerários, contrato de arrendamento e Guia de
Utilização para extração mineral), não conferem legitimidade para a
extração de areia, posto que em inobservância com o art. 19, § 3º,
do Decreto n. 99.274/90, norma que complementa o art. 55, da Lei
9.605/98. X - A fiscalização do Poder Público não se resume à mera
formalidade administrativa desprovida de finalidade material imediata.
XI - A observância de rigorosos critérios técnicos impostos pela
Administração àqueles que manejam diretamente os recursos
naturais, tem o escopo de conferir sustentabilidade do meio
ambiente aliado ao desenvolvimento racional e equilibrado,
com vistas à preservação para as gerações futuras. XII - Cuidase de bem jurídico difuso, metaindividual, indivisível, e como tal, de
titulares indeterminados, razão pela qual deve ser tratado seja pelo
legislador, seja pelo aplicador do direito, com o rigor que a importância do bem jurídico tutelado requer. XIII - O tipo penal do art. 55, da
Lei 9.605/98, não se restringe à exigência da comprovação de finalidade comercial do minério, se assim fosse, tratar-se-ia de tipo dotado
de elemento subjetivo específico, que não é o caso, o que se
dessume pela simples leitura do tipo.
Onde o legislador não diferenciou, não cabe ao intérprete associar
qualquer fator de discrimen. XIV - A extração e lavra de mineral, seja
para a pesquisa ou fim comercial, se não devidamente justificada
pelas licenças exigidas, está em desconformidade com a legislação
ambiental, assim como está em descompasso com a determinação
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PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME
AMBIENTAL. EXTRAÇÃO ILEGAL DE AREIA. SUBSOLO. PROPRIEDADE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. I
- Nos termos do art. 20, IX e 176 da CF/88, são de propriedade da
União os recursos minerais e as jazidas. II - A extração de areia
sem autorização do órgão competente afeta bens da União, justificando a competência da Justiça Federal. III - Recurso provido.
(Recurso Criminal n. 2006.38.03.007218-5/MG, 3ª Turma do TRF da
1ª Região, Rel. Cândido Ribeiro. Unânime, DJU 21.09.2007, p. 33).

Importa, ainda, fazer o registro de que o processo e julgamento do crime de usurpação, previsto no art. 2º e § 1º, da Lei n.
8.176/90 (“produzir bens ou explorar matéria-prima pertencentes à
União, sem autorização legal ou em desacordo com as obrigações
impostas pelo título autorizativo, ou adquiri-lo, transportá-lo, comercializá-lo, industrializá-lo, consumi-lo”), e que normalmente é imputado de maneira conexa ao delito estatuído no art. 55 da Lei n.
9.605/98, induvidosamente cabe à Justiça Federal, porque evidente
a situação prevista no art. 109, IV, da Lei Maior.
No caso, ainda que o crime ambiental pudesse (em tese)
ser perseguido pela Justiça Estadual, havendo conexão com o de
usurpação de bem da União – art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.176/91 – a
competência para o processo e julgamento de ambos haveria de
ser da Justiça Federal, nos termos da Súmula 122 do STJ.
Nessa esteira de entendimento:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CRIME AMBIENTAL. EXTRAÇÃO DE AREIA. USURPAÇÃO. CRIMES CONEXOS. INTERESSE
DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. É federal a competência para processar e julgar ação penal fundada na extração de
areia de leito de rio, bem constitucionalmente afeto à União Federal, sem
a licença de órgão ambiental. O crime de usurpação, conexo ao de
extração de areia de bem da União, enseja a competência da Justiça
Federal. Conflito conhecido para declarar competente o juízo suscitado,
o Juízo Federal da 2ª Vara Criminal da Seção Judiciária do Estado do
Rio de Janeiro. (CC n. 49.330 - RJ (2005/0065783-5). 3ª Seção do STJ,
unânime. Data do Julgamento: 13.09.2006).
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA. CRIME AMBIENTAL. EXTRAÇÃO DE AREIA. BEM DA UNIÃO. JUSTIÇA FEDERAL.
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insculpida no art. 2º, da Lei 8.176/91. XV - Condenação mantida. [...]
(Apelação n. 25586/SP (2003.61.06.011499-1), 2ª Turma do TRF da
3ª Região, Rel. Cecília Mello. Unânime, DJU 15.02.2008).

Mineração

1. A Justiça Federal somente será competente para processar e julgar os
chamados crimes ambientais se restar demonstrada a ocorrência de danos
a bens, serviços ou interesses da União, de suas autarquias ou de suas
empresas públicas. 2. Em se tratando a areia de recurso mineral de
domínio da União (art. 20, IX, da Constituição Federal), compete à
Justiça Federal o processamento e julgamento dos feitos tendentes a
apurar eventual crime de extração em desacordo com a licença obtida
(art. 55, caput, da Lei n. 9.605/98), e crime de usurpação de bem da
União (art. 2º da Lei n. 8.176/91), por importar in tese em ofensa a bens,
interesses ou serviços da União. (...). 4. Competência da Justiça Federal.
5. Habeas corpus denegado. (HC n. 2007.01.00.026124-9/AM, 4ª Turma
do TRF da 1ª Região. Unânime, DJU 28.09.2007, p. 49). (grifos dos autores)

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA24
O estabelecimento da competência jurisdicional para o
ajuizamento da ação civil pública ambiental por extração irregular
de minérios não segue a mesma lógica da ação penal, não se aplicando, nesse campo, a regra estatuída no art. 109, IV, da Constituição Federal (que diz respeito às infrações penais). Inicialmente,
gize-se que a Ação Civil Pública deverá ser proposta no foro do
local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá competência funcional
para processar e julgar a causa (art. 2º da Lei n. 7.347/85). Como
visto, a lei dita que a competência de foro será determinada pelo
local onde ocorrer o dano, no entanto, segundo a rica lição de
José dos Santos Carvalho Filho25:
Há aqui impropriedade da lei. A se interpretar literalmente o texto, ter-se-á
que admitir que a ocorrência do dano seja essencial à propositura da ação
civil pública, quando, na verdade, não o é. Pode ocorrer que a conduta do
réu já se tenha iniciado, sem, entretanto, ter ainda provocado o dano. Este
poderá ser evitado pelo autor através de pedido liminar formulado na
petição inicial, como autoriza o art. 12 da lei. Outra hipótese é a propositura
de ação cautelar, prevista no art. 4º da lei, que tem exatamente o escopo
de evitar o dano aos interesses difusos ou coletivos sob tutela.
[…] a tutela essencial é a preventiva, obstando-se a que a ameaça se
possa consumar; consumando o dano, aí sim, deverá o autor pensar
em sanção substitutiva, esta, a seu turno, objeto de tutela subsidiária.
24
Outras orientações sobre o tema encontram-se disponíveis no site do CAOMA,
no link “material de apoio / jurisprudência interna”.
25
CARVALHO FILHO, J. S. Ação Civil Pública – Comentários por Artigo. 6. ed.
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007. p. 41.
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Portanto, a competência de foro26 para regular a veiculação
da ação civil pública ambiental está disciplinada, hoje, pelos arts. 2º
da Lei da Ação Civil Pública (LACP) e 93, I e II, do Código de Defesa
do Consumidor (aplicável à hipótese em virtude da análise conglobada
dos arts. 21 da LACP e 90 do CDC), atuando no caso concreto:
a) o juiz do foro do local onde ocorreu ou deva ocorrer o dano, quando de
âmbito local, isto é, restrito aos limites de uma única comarca ou seção judiciária (art. 2º da Lei 7.347/1985 c/c art. 93, I, do CDC);
b) o juiz de qualquer um dos foros afetados pelo impacto ambiental, onde se
tenha dado a primeira citação válida – considerado, portanto, prevento –,
tanto nos casos de danos que desbordam os limites territoriais de uma única
comarca ou seção judiciária (âmbito microrregional) quanto naqueles de âmbito regional, isto é, que afetam diretamente, no todo ou em parte, o território
de dois ou mais Estados (art. 219 do CPC c/c o art. 2º, parágrafo único, da
Lei 7.347/1985 e art. 1º, IV, da Resolução CONAMA 237/1997);
c) o juiz do foro do Distrito Federal para os danos de âmbito nacional, isto
é, que afetam concretamente todo o território nacional (art. 93, II, do CDC).27

Registre-se, por oportuno, que a regra vertida no art. 2º da
LACP estabelece a chamada competência absoluta (improrrogável), que não admite o chamado foro de eleição. A justificativa
para tanto, segundo a melhor doutrina, é a facilitação do acesso à
justiça pelas vítimas da poluição/degradação, para a coleta da
prova pericial e testemunhal e para possibilitar ao juízo um melhor
conhecimento do fato.
Em virtude disso, e em atenção ao disposto no § 3º, do art.
109, da Carta Maior, sobre a competência de jurisdição (Justiça Estadual X Justiça Federal) consolidou-se entre nós o entendimento
26
“[...] o correto encaminhamento da ação ambiental não pode se adstringir
apenas à questão da competência de foro, mas deve ter presentes também
as regras definidoras da competência de jurisdição […]. Foro competente vem
a ser 'a circunscrição territorial judiciária em que a causa deve ser processada', chamada comarca, nas Justiças Estaduais, e Seção Judiciária, na
Justiça Federal.” (MILARÉ, op. cit., p. 1023).
27
MILARÉ, op. cit., p. 1027.
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A interpretação, portanto, compatível com o sistema adotado na lei é a
de que o local, determinativo da competência de foro, seja aquele onde
ocorreu o dano aos interesses coletivos ou difusos, ou onde haja a efetiva ameaça de consumar-se, quando, então, se recorrerá à tutela preventiva.
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segundo o qual “o art. 2º da Lei n. 7.347, de 24.07.85, está recepcionado pelo § 3º do art. 109 da Constituição Federal, em ordem a
justificar a competência do juízo local [Estadual] mesmo se a ação
civil pública for proposta pela União Federal”28.
Em reforço a esta ideia, insta rememorar que a matéria
chegou a ser pacificada pelo STJ, tendo esse Tribunal firmado em
1997 a Súmula n. 183 (hoje já cancelada), que assim dispunha:
“Compete ao Juiz Estadual, nas comarcas que não sejam sede de
vara da Justiça Federal, processar e julgar ação civil pública, ainda
que a União figure no processo”.
A despeito da razoabilidade desta orientação, o STF29abraçou
outra linha intelectiva. Em ação civil pública movida pelo Ministério
Público Federal em face do Município de São Leopoldo (RS), local em
que ocorreu o dano ambiental e onde não havia Vara Federal, a Corte
Suprema, conhecendo e provendo recurso extraordinário, reformou
acórdão do TRF da 4ª Região, que, confirmando decisão de primeiro
grau de jurisdição e na esteira da orientação firmada pelo STJ (Súmula
n. 183), julgou incompetente a Justiça Federal e competente a Justiça
Estadual para processar e julgar o feito. Considerou o Pretório Excelso que, se a União manifesta interesse na causa, o feito deve ser
deslocado para a capital, onde a Justiça Federal, na hipótese, tem
jurisdição sobre o aludido Município.
Em decorrência desta decisão, o STJ entendeu por bem
cancelar sua Súmula n. 183. Apesar disso, e depois de fazer
duras críticas ao julgamento proferido pelo STF, José dos Santos
Carvalho Filho30 arremata:
[…] continuamos fiel ao entendimento que adotávamos, e que nos
parece o único compatível com o escopo da lei: o processamento e o
julgamento da ação civil pública deve ocorrer na Justiça Estadual,
quando no local não houver Vara da Justiça Federal, mesmo que
parte, assistente ou oponente seja a União Federal, entidade
autárquica ou empresa pública federal, as quais, nos casos normais,
litigam na Justiça Federal.
Oportuno insistir, por fim, que nosso entendimento coincide com o
anteriormente adotado pelo STJ, consagrado na já referida Súmula
Agravo de Instrumento n. 890415098-1-SC, 1ª Turma do TRF da 4ª Região.
DJU 28.08.1989.
29
RE n. 228955-RS, Min. Ilmar Galvão. DJ de 14/04/2000.
30
CARVALHO FILHO, op. cit., p. 45.
28
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O registro da opinião do citado autor tem distinta importância doutrinária31. Entretanto, para a prática forense, a retrocitada
decisão do STF deverá nortear a atuação Ministerial.
Portanto, quanto à competência da Justiça Federal, temos que:
[…] até novembro de 2000, vigia a súmula n. 183 do STJ, que possibilitava
o ajuizamento e processamento de ação civil pública na justiça estadual,
mesmo quando houvesse interesse da União na condição de autora, ré, assistente ou oponente, ou de qualquer outra entidade da administração indireta ou paraestatal federal. Essa súmula foi cancelada, de maneira que,
atualmente, as ações deverão ser propostas na justiça federal mais próxima
ao local do dano.32

Assim sendo, a competência jurisdicional poderá ser da Justiça
Estadual ou da Federal (art. 109, I, CF/88), conforme o caso. No entanto, esta definição “é um dos temas mais árduos do federalismo
brasileiro”33, sendo certo que, quanto às atividades minerárias, paira
séria divergência sobre a competência para o processamento e julgamento da ação civil pública.
Indiretamente, extrai-se da doutrina de Paulo de Bessa Antunes34
Nesse particular, o professor Hugo Nigro Mazzilli sempre divergiu de José dos
Santos Carvalho Filho. Em sua conhecida obra, Mazzilli anota que: “Mesmo antes
de o Supremo Tribunal Federal decidir a questão, nas edições anteriores desta
obra já tínhamos externado posicionamento contrário ao do enunciado da Súm.
n. 183 do STJ. Se no art. 2º da LACP estivesse dito o que dizia a Súm. n. 183,
sem dúvida competiria à Justiça estadual julgar ações civis públicas, nas
condições do art. 109, I, e § 3º, in fine, da Constituição, desde que na comarca
não houvesse varas federais. Mas não foi isso que disse a lei. O art. 2º da LACP
diz que as ações civis públicas serão julgadas no foro competente para o local
do dano – nada estabeleceu sobre jurisdição estadual ou federal, nem cometeu
à Justiça estadual julgar ações que devessem ser de competência da Justiça
Federal. Ora, nas comarcas que não sejam sede de vara federal, o foro competente para o local do dano, nas ações em que a União, entidade autárquica federal
ou empresa pública federal forem autoras, rés, assistentes ou oponentes – o foro
competente será, assim, o da vara federal que tenha jurisdição sobre a matéria e
competência funcional em razão do local do dano.” (A defesa dos interesses difusos em Juízo. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 273)
32
MARCHESAN; STEIGLEDER; CAPPELLI, op. cit., p. 218.
33
MARCHESAN; STEIGLEDER; CAPPELLI, op. cit., p. 218.
34
ANTUNES, op. cit., p. 766.
31
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183, a qual, em virtude do enfoque dado pelo STF, acabou por ser
cancelada.
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que a competência seria da Justiça Federal, a teor do que se vê abaixo:
Quando se tratar de ação civil pública que tenha por finalidade a tutela de
bem jurídico cuja titularidade é da União Federal ou de uma de suas autarquias
ou empresas públicas, a competência, em nossa opinião, é, evidentemente,
federal. Tais casos não demandam maiores indagações, se o dano ocorrer nas
capitais ou em cidades que sejam sede de juízo federal. (grifos dos autores)

De igual modo, colhe-se na doutrina deAna Maria Moreira Marchesan,
Annelise Monteiro Steigleder e Sílvia Cappelli a orientação segundo a qual:
a dominialidade também é a tônica das decisões judiciais do Superior
Tribunal de Justiça e de outros Tribunais Federais para a fixação de
competência entre a Justiça Federal e Estadual nas ações civis públicas que possuem como fundamento possíveis ilegalidades no licenciamento ambiental, insuficiência da atuação do órgão estadual de meio
ambiente ou dano a bem de domínio da União.35 (grifos dos autores)

Trilhando o mesmo caminho, há forte entendimento jurisprudencial:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. [...] O artigo 20, IX, da Constituição Federal,
dispõe que os recursos minerais, inclusive os do subsolo, são bens da
União. Assim, é manifesta a necessidade da presença de interesse da União
no presente caso e a competência da Justiça Federalpara o processamento
do feito, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal. [...] (Apelação
Cível n. 2002.72.00.013684-3/SC, 4ª Turma do TRF da 4ª Região, Rel. Marga
Inge Barth Tessler. Unânime, DE 02.07.2007).36 (grifos dos autores)

Por outro lado, existem inúmeros julgados considerando compeMARCHESAN; STEIGLEDER; CAPPELLI, op. cit., p. 81.
A Corte Mineira de Justiça segue a mesma praxe: “[...] AÇÃO CIVIL PÚBLICA
- PEDIDO DE LIMINAR - INTERDIÇÃO DE DRAGA DE EXTRAÇÃO DE AREIA
- REQUISITOS DEMONSTRADOS. Para se deferir o requerimento de medida
liminar nos autos de ação civil pública, mister se faz que, além das condições
gerais e comuns a todas ações, sejam evidenciados os requisitos do fumus boni
iuris e do periculum in mora, assim, estando caracterizados nos autos a plausibilidade aparente da pretensão aviada e o perigo fundado de dano, impõe-se a
manutenção da decisão que deferiu a interdição da draga de extração de areia.”
(Agravo n. 1.0570.03.001549-1/001(1), 8ª Câmara Cível do TJMG. Unânime,
Publ. 07.09.2007). AKAOUI, F. R. V. O estudo de impacto ambiental na realidade
brasileira. São Paulo: RT, 1993; Revista do Ministério Público do Estado de Rio
Grande do Sul, Porto Alegre, n. 27, 1992, p. 54.
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COMPETÊNCIA - Ação Civil Pública - Tutela do meio ambiente - Degradação
ambiental que alcança bens de domínio da União – Irrelevância - Propositura no
foro do local onde ocorreu o dano - Aplicação da Lei 7.347/85 - Competência da
Justiça Estadual - Remessa a Justiça Federal indeferida - Recurso não provido.
Irrelevante que a degradação ambiental alcance bens de domínio da União,
mais precisamente, um rio interestadual, os terrenos marginais e suas praias. O
interesse, que se visa tutelar é o meio ambiente, patrimônio comum a toda
população, e não especificamente, da União Federal.(TJSP.Agravo de Instrumento 182.852-1, Taubaté, rei Des. Marcus Andrade, j . 28.12.92).
Justiça Federal, em face das prerrogativas da União em matéria
minerária, fica afastada. A discussão judicial entre o interesse público
na proteção ao meio ambiente e o da exploração de jazidas pode ser
desenvolvida perante a Justiça Estadual, visto que a concessão de
lavra impõe ao cessionário o cumprimento conferido, em matéria de
preservação ambiental, aos municípios. (TJSP. Apelação Cível 166
501-1, São Paulo, rei. Des. Evaristo dos Santos, j. 30.09.92).
[...] Os presentes autos versam sobre recurso de agravo de instrumento interposto por [...] em função da decisão trasladada às f. 19/22TJMG, proferida nos autos de ação civil pública ambiental ajuizada
pelo Ministério Público Estadual contra os agravantes, que determinou a paralisação das atividades de extração de areia e retirada
das dragas do leito do Rio Sapucaí Mirim, além de impor multa diária
de R$ 10.000,00 para o caso de descumprimento da ordem.
Irresignados, em minuta de agravo de f. 02/18- TJMG, os recorrentes
pretendem a reforma da decisão, para que possam continuar exercendo
atividades de extração de areia nas margens do Rio Sapucaí Mirim.
Pedem a concessão de efeito suspensivo.
A liminar recursal foi indeferida às f. 154-TJMG. [...]
PRELIMINARMENTE
Os agravantes alegam incompetência absoluta (funcional) da
Justiça Estadual para processar e julgar a presente ação civil
pública. Entendem que competente para conhecer da questão é a
Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, porque o Rio Sapucaí Mirim
é considerado bem da União.
Ab initio, cumpre salientar que, malgrado se trate de rio interestadual,
o interesse que se visa tutelar com a ação civil pública é o meio ambiente, mais precisamente a proteção do rio Sapucaí e da vegetação
que o circunda. Dessa forma, torna-se irrelevante que o rio em
questão seja considerado bem de domínio da União, porque o meio
ambiente constitui-se em patrimônio comum de todos, cujo interesse
e zelo compete a todos níveis de poder político, quer federal, estadual
ou municipal (art. 225, caput, da C. R.). [...]
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tente a Justiça Estadual para o trato da matéria. In verbis:

Mineração

Assim, em relação à proteção ao meio ambiente, competente à
União, aos Estados e ao Distrito Federal legislarem concorrentemente, sendo que compete à União estabelecer normas gerais. Ao
Município compete proteger e preservar o meio ambiente, zelando
pelo cumprimento de leis editadas pela União ou pelo Estado.
Vale frisar, o meio ambiente deve ser protegido em todos os âmbitos, em todas as atividades, em todos os setores, em todas as
localidades, em todo o território federal.
O interesse sobre o meio ambiente não é somente do Município.
É interesse do Estado e da União. Não se limita às particularidades deste ou de outro Município. Mais do que isto, trata-se de
interesse da humanidade. Diz respeito à vida no Planeta. [...]
Por tais motivos, não merece acolhida a exceção de incompetência
absoluta. (Excertos do Voto do relator do Agravo n. 1.0473.03.0034549/001(1). 2ª Câmara Cível do TJMG. Relator Brandão Teixeira. Data
da Publicação: 27.08.2004). (grifos dos autores)

Ultimando este item, e já havendo sido esboçada a divergência sobre o estabelecimento da competência jurisdicional,
convém dizer que na prática forense goiana37 a Justiça Estadual
tem reconhecido (ainda que implicitamente) sua competência para
processar e julgar as ações civis públicas ambientais ajuizadas
com o fim de proibir a extração irregular de minérios (areia), conforme pode ser visto pela leitura das ementas infracolacionadas:
[...] Nas hipóteses de Ação Civil Pública que objetiva a preservação
do meio ambiente, intentada contra extrativistas de areia, a simples
ameaça de lesão basta a ensejar a pretensão, sendo desnecessária
a descrição minuciosa do fato tido como lesivo. Conhecido e improvido, à unanimidade. (Apelação n. 36173-5/188, 3ª Câmara Cível
do TJGO, Rel. Des. Charife Oscar Abrão. DJ 12185 de 13.11.1995).
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM VISOS A TUTELAR O
MEIO AMBIENTE. EXTRAÇÃO DE AREIA SAIBROSA E CASCALHO
SEM O DEVIDO LICENCIAMENTO. RESPONSABILIDADE POR DANOS.
[...]. Cabível em áreas de proteção ambiental, a atividade extrativista, como
retrata o presente caso, desde que autorizada pelos órgãos ambientais competentes, mediante o obrigatório e precedente estudo de impacto ambiental
- EIA - e respectivo Relatório de Impacto Ambiental - RIMA. 3) A extração de
areia constitui-se em atividade potencialmente poluidora, cujo exercício sujeita-se ao devido licenciamento ambiental, por órgãos competentes. A
37
AKAOUI, op. cit., p. 42-43. Com idêntico pensamento: ÁVILA, E. L.; ALMEIDA, I. M.
de. O estudo de impacto ambiental – Licenciamento – Responsabilidade criminal. Revista do Ministério Público do Estado de Rio Grande do Sul, Porto Alegre, n. 27, p. 179180, 1992.

26

EXTRAÇÃO DE AREIA POR MEIO DE DRAGA E EPIA/RIMA.
Intensa divergência grassa na doutrina acerca da necessidade ou não de elaboração de Estudo Prévio de Impacto Ambiental (EPIA) e seu respectivo Relatório de Impacto Ambiental
(RIMA) para as atividades de extração de areia por meio de draga.
De um lado, põem-se aqueles que batem pela desnecessidade
da elaboração de EPIA/RIMA, com o fundamento de que a Resolução
CONAMA n. 01/86 – que menciona de maneira expressa a “Classe II”
(jazidas de substâncias minerais de emprego imediato na construção
civil) como uma das categorias de atividades minerárias para a qual é
exigido estudo prévio de impacto ambiental – foi derrogada pelo art. 3º
Resolução CONAMA n. 10/90, que assim dispõe:
[...] Considerando a necessidade de serem estabelecidos critérios específicos para o Licenciamento Ambiental de extração mineral da
Classe II (Decreto-Lei nº 227, de 28/FEV/1967, visando o melhor controle dessa atividade conforme preconiza as Leis nº 6.567/76, 6.938/81,
7.804/89 e 7.805/89, bem como os Decretos Presidenciais, RESOLVE:
Art. 3º. A critério do órgão ambiental competente, o empreendimento,
em função de sua natureza, localização, porte e demais peculiaridades,
poderá ser dispensado da apresentação dos Estudos de Impacto Ambiental - EIA e respectivo Relatório de Impacto Ambiental - RIMA.
Parágrafo único. Na hipótese da dispensa de apresentação do
EIA/RIMA, o empreendedor deverá apresentar um Relatório de Controle Ambiental - RCA, elaborado de acordo com as diretrizes a serem
estabelecidas pelo órgão ambiental competente.

Outro fundamento apresentado pelos que defendem a
não obrigatoriedade da elaboração do EPIA/RIMA consiste em
que a Resolução CONAMA n. 237/97, no parágrafo único do seu
art. 3º, conferiu ampla dose de discricionariedade ao órgão ambiental para que este avalie, no caso concreto, a necessidade
ou não de EPIA/RIMA (para qualquer espécie de empreendimento), in verbis:
27
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ausência desses licenciamentos impõe aos extratores a afiguração de clandestinos e a atividade extrativista à característica de ilícita. Assim, carece da
titularidade do direito de exploração mineral as partes que, para esta atividade, fulcram-se em licenciamentos vencidos e fora dos condicionamentos
exigidos para as áreas de proteção ambiental, como é o caso da Serra da
Jibóia. [...] (Apelação n. 99541-9/188 (200601551553), 2ª Câmara Cível do
TJGO, Rel. José Ricardo M. Machado. Unânime, DJ 17.07.2008).
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Art. 3º. A licença ambiental para empreendimentos e atividades consideradas efetiva ou potencialmente causadoras de significativa
degradação do meio dependerá de prévio estudo de impacto ambiental
e respectivo relatório de impacto sobre o meio ambiente (EIA/RIMA),
ao qual dar-se-á publicidade, garantida a realização de audiências
públicas, quando couber, de acordo com a regulamentação.
Parágrafo único. O órgão ambiental competente, verificando que
a atividade ou empreendimento não é potencialmente causador de
significativa degradação do meio ambiente, definirá os estudos ambientais pertinentes ao respectivo processo de licenciamento.

De outra banda, a nosso ver com muito mais razão, colocamse aqueles que, de maneira intransigente, defendem que a atividade
extrativista de areia por meio de draga deve ter seu licenciamento
ambiental condicionado ao EPIA/RIMA (Estudo Prévio de Impacto
Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental) devidamente aprovado.
Embasando este entendimento, calha transcrever as
prescrições legislativas pertinentes:
Resolução CONAMA n. 01/86
Art. 2º. Dependerá de elaboração de estudo de impacto ambiental
e respectivo relatório de impacto ambiental - RIMA, a serem submetidos à aprovação do órgão estadual competente, e do IBAMA em
caráter supletivo, o licenciamento de atividades modificadoras do meio
ambiente, tais como: IX - Extração de minério, inclusive os da classe
II, definidas no Código de Mineração;
Decreto n. 97.632/89
Art. 1°. Os empreendimentos que se destinam à exploração de recursos minerais deverão, quando da apresentação do Estudo de
Impacto Ambiental - EIA e do Relatório do Impacto Ambiental RIMA, submeter à aprovação do órgão ambiental competente, plano
de recuperação de área degradada. (grifos dos autores)

Tomando como norte os dispositivos acima reproduzidos,
vários doutrinadores passaram a defender a ideia segundo a qual,
para (todas) as atividades elencadas exemplificativamente no art.
2º da Resolução CONAMA n. 01/86 (sem exceção), há uma presunção absoluta de necessidade de elaboração de EPIA/RIMA
para que o licenciamento ambiental se opere de maneira regular.
Nesse sentido, resume Fernando Reverendo Vidal Akaoui38:
O estudo de impacto ambiental na realidade brasileira. São Paulo: RT, 1993; _____. Revista do Ministério Público do Estado de Rio Grande do Sul, Porto Alegre, n. 27, p. 54, 1992.

38
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Muitos outros autores de renome abraçaram essa linha de entendimento, valendo lançar luzes sobre os ensinamentos de Sílvia Cappelli,
Paulo Affonso Leme Machado e Álvaro Luiz Valery Mirra:
Sílvia CAPPELLI: A vantagem do rol exemplificativo constante da
Resolução do CONAMA é retirar a discricionariedade da Administração Pública para licenciar tais empreendimentos. Constem eles
daquele rol, o órgão licenciador não poderá dispensar o
EIA/RIMA, sob pena de nulificar o procedimento administrativo,
eis que se trata de ato vinculado.39
Paulo Affonso Leme MACHADO: A Resolução 1/86-CONAMA merece
apoio ao apontar diversas atividades para cujo licenciamento se fará
necessária a elaboração do Estudo de Impacto Ambiental. [...] A vantagem de se arrolarem algumas atividades no art. 2º obriga também

O estudo de impacto ambiental na realidade brasileira. São Paulo: RT, 1993;
_____. Revista do Ministério Público do Estado de Rio Grande do Sul, Porto Alegre, n. 27, p. 54, 1992.

39
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O artigo 2º da Resolução CONAMA n. 01/86 traz, segundo pacificado na doutrina e jurisprudência, um rol de atividades cuja apresentação de EIA/RIMA é obrigatória, não obstante tratar-se de uma
lista meramente exemplificativa.
De fato, outra interpretação não poderia surgir, na medida em que a
Carta Republicana determina que toda atividade que tenha potencialidade de causar significativo dano ao meio ambiente deve ter seu
licenciamento precedido da apresentação daquele instrumento de
prevenção. Portanto, o rol do artigo 2º da citada resolução do
CONAMA só pode ser exemplificativo, pois outras atividades que
causem impactos daquela natureza poderão ser identificadas e não
poderão deixar de ser licenciados desta forma, só porque talvez não
figurem na listagem ali consignada.
Esse posicionamento pode ser extraído das palavras de ANTONIO
HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN & ÉDIS MILARÉ (Estudo Prévio de Impacto Ambiental. São Paulo: Revista dos Tribunais,
1993, p. 31), que anotam com exatidão que na doutrina tem
prevalecido o entendimento de que as hipóteses de atividades
estabelecidas pela Resolução 001/86 estão regidas pelo princípio
da obrigatoriedade, segundo o qual a Administração deve, e não
simplesmente pode, elaborar o EIA. Vale dizer, o elenco constante
do art. 2º somente é exemplificativo para possibilitar o acréscimo
de atividades, sendo, porém, obrigatório quanto àquelas ali relacionadas. Há, por assim dizer, nesses casos, uma presunção absoluta de necessidade, que retira o EIA do âmbito do poder
discricionário da Administração. (grifos dos autores)
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a própria Administração Pública, que não pode transigir, outorgando
a licença e/ ou autorização sem o EPIA.40
Álvaro Luiz Valery MIRRA: A Resolução 1/86 do CONAMA, na realidade, estabeleceu um mínimo obrigatório, que pode ser ampliado,
mas jamais reduzido. Há, como dizem Antônio Herman Benjamin, Paulo
Affonso Leme Machado e Sílvia Capelli, verdadeira presunção absoluta
de que as atividades previstas na referida resolução são potencialmente causadoras de significativa degradação do meio ambiente.41

Dissertando especificamente sobre a necessidade de o licenciamento ambiental minerário ser precedido de EPIA/RIMA, ganha especial
contorno a lição de Paulo de Bessa Antunes42, segundo a qual, excetuando-se as restrições constitucionais (“não ser praticada em áreas
definidas como intocáveis e não ser realizada em áreas indígenas sem
autorização do Congresso Nacional e sem que as comunidades indígenas
sejam consultadas”), “a atividade minerária será permitida, desde que precedida de Estudo de Impacto Ambiental, conforme determinação constitucional contida no artigo 225, § 1º, inciso IV, e que sejam atendidas as
condições contidas no § 2º do mesmo artigo 225 […]”.
Assim sendo, para esta corrente, em obséquio ao § 2º do art.
225 da Carta Republicana (que reconhece as atividades minerárias
como potenciais causadoras de significativa degradação ambiental),
em homenagem aos princípios da prevenção43 e da força normativa
da Constituição44, em observância ao art. 2º da Resolução
MACHADO, P. A. L. Impacto ambiental. Aspectos da Legislação Brasileira. 3.
ed. São Paulo: Oliveira Mendes, 2006. p. 54-63.
41
_____. Impacto ambiental. Aspectos da Legislação Brasileira. 3. ed. São Paulo:
Oliveira Mendes, 2006. p. 54-63.
42
Direito Ambiental. 1. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris. p. 289.
43
“É princípio basilar em matéria ambiental, concernindo à prioridade que deve ser
dada às medidas que evitem o nascimento de atentados ao ambiente, de molde a
reduzir ou a eliminar as causas de ações suscetíveis de alterar a sua qualidade. [...]
Os objetivos do Direito Ambiental são basicamente preventivos. Sua
atenção está voltada para o momento anterior à consumação do dano – o do
mero risco. Diante da pouca valida da simples reparação, sempre incerta e,
quando possível, onerosa, a prevenção é a melhor, quando não a única solução.
Exemplos: como reparar o desaparecimento de uma espécie? Qual o custo da despoluição de um rio? Como reparar a supressão de uma nascente?” (MARCHESAN; STEIGLEDER; CAPPELLI, op. cit., p. 29-30, grifos dos autores).
44
“O novo direito constitucional brasileiro, cujo desenvolvimento coincide com o
processo de redemocratização e reconstitucionalização do País, foi fruto de duas
mudanças de paradigma: a) a busca da efetividade das normas constitucionais,
fundada na premissa da força normativa da Constituição; b) o desenvolvimento de
40
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uma dogmática da interpretação constitucional, baseada em novos métodos hermenêuticos e na sistematização de princípios específicos de interpretação constitucional. A ascensão política e científica do direito constitucional brasileiro conduziu-o
ao centro do sistema jurídico, onde desempenha uma função de filtragem constitucional de todo o direito infraconstitucional, significando a interpretação e leitura
de seus institutos à luz da Constituição. (BARROSO, L. R. Fundamentos teóricos
e filosóficos do novo direito constitucional brasileiro (pós-modernidade, teoria
crítica e pós-positivismo). Juris Plenum, Caxias do Sul, Plenum, v. 1, n. 96, set./out.
2007. 2 CD-ROM). Ainda sobre o primado da força normativa da constituição: “[...]
necessidade de preservar-se, em sua integralidade, a força normativa da Constituição, que resulta da indiscutível supremacia, formal e material, de que se
revestem as normas constitucionais, cuja integridade, eficácia e aplicabilidade, por isso mesmo, hão de ser valorizadas, em face de sua precedência,
autoridade e grau hierárquico, como enfatiza o magistério doutrinário [...]” (Excertos
das Transcrições do Informativo STF n. 379, grifos dos autores).
45
“A apresentação da relação brasileira das atividades em que há obrigação da
elaboração do Estudo Prévio de Impacto Ambiental fazendo a comparação com
a existente na Comunidade Européia mostra que não houve qualquer exagero
na exigência feita no Brasil. O rol de atividades tem por finalidade educar ambientalmente, para que ninguém se surpreenda em seu planejamento como, também, não haja afrouxamento na prática de um procedimento preventivo, que deve
ser exigido de todos que estejam em situação semelhante, evitando concorrência
desleal e o incentivo da degradação ambiental.” (MACHADO, op. cit., p. 225-226).
46
“Entende-se que a Resolução 237/97 não revogou a Resolução 1/86, ambas do
CONAMA, pelos seguintes motivos: […] a Res. 237 não regula inteiramente a matéria
do EIA/RIMA. […] A Resolução posterior (237/97) não dispõe contrariamente à Resolução
1/86 porque a dispensa do EIA/RIMA, diante da ausência de impacto ambiental significativo sempre existiu, não foi invenção da Resolução 237. É que, não estando incluída
no art. 2º da Resolução 1/86 compete ao órgão licenciador examinar a presença da significativa degradação ambiental que é um conceito jurídico indeterminado, podendo haver
revisão pelo Judiciário. O que fez, então, a Resolução 237/97 foi explicitar que, diante da
inexistência de significativa degradação ambiental, serão exigidos estudos ambientais
substitutivos do EIA/RIMA, pelo órgão licenciador” (MARCHESAN; STEIGLEDER; CAPPELLI, op. cit., p. 86-87, grifos dos autores).
47
A AIA é o gênero do qual o EPIA (Estudo Prévio de Impacto Ambiental) é a espécie mais importante. A Resolução CONAMA nº 273/97 (art. 1º, III) elenca outras

31

Mineração

CONAMA n. 01/8645 (verdadeira “cláusula pétrea” em matéria de
EPIA/RIMA) e ao art. 1º do Decreto n. 97.632/89 (que não pode
ser revogado por uma Resolução do CONAMA – ato normativo secundário de natureza diversa), não há de se conferir valor ao art.
3º Resolução CONAMA n. 10/90 e ao parágrafo único do art. 3º da
Resolução CONAMA n. 237/9746.
Ademais, calha grifar, o EPIA, quando exigido, não
pode ser substituído por outras formas de AIA47 (Avaliação de
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Impacto Ambiental), como tem ocorrido em nosso Estado, pois,
conforme adverte o mestre Fernando Reverendo Vidal Akaoui,
a “dispensa da apresentação do EIA/RIMA no licenciamento
ambiental da autorização de lavra (extração) mostra-se absolutamente ilegal, na medida em que o Decreto n. 97.632/89 não
abre esta exceção”48.
Nesse contexto, importa ressaltar que o CAOMA externou
sua preferência pela ideologia mais protetora e, no dia 12 de
maio de 2009, recomendou à SEMARH (Secretaria Estadual de
Meio Ambiente e Recursos Hídricos) a adoção de duas providências administrativas, a saber: 1) que a concessão/renovação de
Licença de Operação para os empreendimentos que promovam
extração de areia (minério) por meio de draga, seja condicionada
ao EPIA/RIMA, devidamente aprovado; 2) que seja exigido, ainda
que tardiamente, dos empreendimentos que estejam promovendo extração de areia por meio de draga, com outras formas de AIA, a elaboração do EPIA/RIMA, delimitando-se como
prazo limite para a entrega o dia 31.12.2009, sob pena de revogação da licença de operação já concedida49.
Gize-se, ainda, que nos autos (n. 200900699676) da Ação
Civil Pública movida pelo MP contra a Mineradora e Transportadora
Lavrinha LTDA., o juízo da comarca de Itapaci-GO, ao analisar a
inicial, deferiu o pedido liminar feito pela Promotoria local “para determinar à requerida que proceda à imediata paralisação das atividades extrativistas de areia desenvolvidas no leito do Rio das
Almas, até que a requerida apresente o EIA/RIMA, bem como as
licenças necessárias do órgão ambiental, além de promover a
reparação dos danos ambientais”.

espécies de AIA, a saber: relatório ambiental; plano e projeto de controle ambiental; relatório ambiental preliminar; diagnóstico ambiental; plano de manejo;
plano de recuperação de área degradada e análise preliminar de risco.
48
AKAOUI, op. cit., p. 67.
49
“Independentemente da questão da validade ou não da licença já expedida, é
que o EIA pode ser exigido a qualquer tempo, desde que possível obviar ou remediar uma situação crítica ao ambiente, e que a sua não elaboração no momento azado renda ensejo ao acertamento da responsabilidade – administrativa,
civil e penal – de quem se omitir do dever de exigi-lo” (MILARÉ apud PEIXOTO,
P. H. A.; PEIXOTO, T. de H. S. Resumo Jurídico de Direito Ambiental. v. 18. São
Paulo: Quartier Latin, 2004).
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[...] AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANOS AMBIENTAIS - DEFERIMENTO
DE LIMINAR - PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DE EXTRAÇÃO
DE AREIA NAS MARGENS DO RIO SAPUCAÍ MIRIM - PRESENÇA
DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA - AUSÊNCIA
DE AUTORIZAÇÃO LEGAL - SUPREMACIA DO INTERESSE COLETIVO DIFUSO SOBRE O INTERESSE DO PARTICULAR - DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A fumaça do bom direito se verifica no caso concreto, porque não há no
presente instrumento nenhuma prova de que a atividade desenvolvida
pelos agravantes esteja legalmente autorizada pelos órgãos competentes. 2. Quanto ao perigo na demora, este requisito também se verifica
no caso em apreço. Em face do princípio constitucionalmente adotado
de precaução do dano ambiental e estando-se diante da supremacia
do interesse coletivo difuso sobre o interesse do particular, não se pode
admitir que a atividade degradante prossiga até o julgamento final da
ação. 3. O princípio da persuasão racional assegura a livre apreciação
da prova pelo magistrado. E, conforme se depreende da decisão
agravada, a liminar não se amparou exclusivamente nas provas apontadas pelos agravantes como ilegais, mas, principalmente, na ausência de prévio estudo de impacto ambiental. 4. Agravo desprovido.
(Agravo n. 1.0473.03.003454-9/001(1). 2ª Câmara Cível do TJMG. Relator
Brandão Teixeira. Publ. 27.08.2004).

Nessas pegadas, torna-se imperiosa a suspensão da validade
das licenças ambientais eventualmente concedidas sem o imprescindível
EPIA/RIMA pelo órgão ambiental às empresas mineradoras, até que o
aludido estudo seja devidamente elaborado/aprovado, valendo dizer que
este proceder vem sendo chancelado pela jurisprudência brasileira, a
teor do que se colhe abaixo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SUSPENSÃO DE LICENÇA PRÉVIA
CONCEDIDA PELA FEPAM SEM O ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL. ART. 225, § 1º, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ASTREINTES.
1. A Constituição Federal de 1988 exige, para a concessão de licença
pelos órgãos ambientais, para a exploração de atividade ou obra que
cause, efetiva ou potencialmente, significativos danos ao meio ambiente, a realização de Estudo de Impacto Ambiental, acompanhado do
respectivo relatório (EIA/RIMA). E a atividade que se pretende executar - captação de água do Arroio Charrua destinada a abastecer as populações dos Municípios de Butiá e Minas do Leão, a fim de substituir o
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Destarte, note-se que a exigência de EPIA/RIMA para as atividades de extração de areia por meio de draga tem sido reconhecida
pela jurisprudência:
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sistema atual captação de água - não deixa dúvidas acerca da significativa alteração no meio ambiente e, quem sabe até, degradação ambiental, o que somente se poderá desconsiderar se realizado o
Estudo de Impacto Ambiental de que se fala. Não se desconhece
o poder discricionário da Administração Pública, todavia, tal não
é absoluto, na medida em que pode-deve o Poder Judiciário rever
os atos praticados pelo administrador. Não se permite que o juiz,
por certo, substitua o administrador, mas, sem dúvida, que possa
exercer um controle efetivo da discricionariedade administrativa. O parecer técnico levado a efeito pelo órgão do Ministério
Público ressalta a possível ocorrência de dano ao meio ambiente, ainda que pequeno. E foi nisto que se apegou o agravado
- dano pequeno. Ocorre que, pequeno ou não, nenhum dano ao
meio ambiente pode ser tutelado, independente de sua extensão. E se
o sistema nos dá instrumentos para evitar que tal degradação ambiental aconteça - Estudo de Impacto Ambiental - não há motivos para
não nos utilizarmos deles. Mas, ao contrário, a Constituição Federal
nos impõe o dever de assim proceder. Não há dúvida de que a intenção do legislador constitucional é prevenir todo e qualquer possível
dano ao meio ambiente. E, se há qualquer possibilidade, por menor
que seja, de que a atividade ou a obra a ser realizada possa degradar
o meio ambiente, tem o Poder Público (e toda a coletividade, como
refere a própria Constituição Federal) o dever de interferir. 2. Astreintes
fixadas em valor que cause relevante impacto na decisão de cumprir ou não
com a obrigação. Recurso provido em parte. (Agravo de Instrumento n.
70024766248, 1ª Câmara Cível do TJRS, Rel. Carlos Roberto Lofego Canibal.
DJ 12.01.2009).
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NULIDADE DAS LICENÇAS AMBIENTAIS.
AUSÊNCIA DE PRÉVIO ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E DE
RELATÓRIO DE IMPACTO SOBRE O MEIO AMBIENTE. EXECUÇÃO DA SENTENÇA. DIVULGAÇÃO. A licença ambiental para
empreendimentos e atividades consideradas efetiva ou potencialmente causadoras de significativa degradação do meio, dependerá
de prévio
estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto
sobre o meio ambiente (EIA/RIMA), sem os quais revelam-se
nulas a Licença Ambiental Prévia e a Licença Ambiental de Instalação, expedidas pela FATMA. Suspende-se, temporariamente, a
sua execução do projeto até que elaborado o EIA/RIMA, instrumento técnico-científico capaz de definir, mensurar e corrigir as possíveis causas e efeitos do empreendimento em questão sobre o
ambiente. [...] (Apelação Cível n. 2003.04.01.027658-1/SC, 4ª Turma
do TRF da 4ª Região, Rel. Edgard Antônio Lippmann Júnior. DE
21.02.2007).
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Os impactos ambientais ocasionados pela mineração
variam muito de acordo com o minério, com o método de lavra utilizado e com as características da região explorada. Em virtude dos
grandes impactos proporcionados pela atividade, fica o empreendedor – que se destina à exploração de recursos minerais – incumbido
de apresentar, juntamente com o Estudo Prévio de Impacto Ambiental (EPIA), o Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD)
(Decreto n. 97.632, de 10 de abril de 1989).
Assim, tem-se que o PRAD é de fundamental importância para que o empreendedor considere, durante o período de
extração, os custos vindouros necessários à correta mitigação
dos impactos ocasionados.
Dentre os principais impactos ocasionados em virtude de
empreendimentos de mineração, podem ser arrolados os seguintes:
Minas subterrâneas:
a) rebaixamento do lençol freático para que não haja inundação das galerias de extração. Tal rebaixamento pode ocasionar
a diminuição substancial da quantidade de água na superfície, até
mesmo com o desaparecimento de rios e lagos;
b) pode haver subsidência de material caso não haja uma
sustentação suficiente.
Minas a céu aberto:
a) arremesso de fragmentos de rocha além da área de
operação (ultralançamento) que pode ocasionar danos materiais
a residências próximas, bem como acidentes com animais
domésticos e pessoas que podem ser atingidas. Este impacto é
muito frequente em minas a céu aberto que utilizam o desmonte
através de explosivos para a fragmentação das rochas;
b) emissão de poeira proveniente da britagem das rochas
ou moagem de britas, o que é bastante recorrente em pedreiras
ou mineradoras de beneficiamento de rochas calcárias;
c) alteração do relevo;
d) afugentamento da fauna ocasionado pelos ruídos das
explosões e/ou ruído do maquinário.
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Dragagem:
a) intervenção nas margens dos cursos d’água, alargando
seu leito ou até mesmo alterando seu curso de acordo com a
posição e a frequência de utilização das dragas;
b) intervenção nas APPs com a supressão da vegetação
nativa devido à deposição do material retirado do leito do curso
d'água (comprometendo sua função).
Garimpagem: assoreamento e aumento da turbidez dos
cursos d'água devido ao processo de desmonte.
Abaixo, seguem os quesitos gerais considerados mais importantes para o setor minerário.
Quesitos:
1) Qual o método de lavra observado?
2) O empreendimento possui título autorizativo para que
possa realizar o trabalho de extração de substância mineral?
3) A quantidade de material beneficiado e os limites da área
de extração coincidem com o determinado pelo título autorizativo?
4) O empreendimento possui licenciamento emitido pelo
órgão ambiental competente? Há condicionantes relativas ao licenciamento ambiental e, caso haja, estas vêm sendo cumpridas?
5) Há intervenção direta em leito de curso d'água situado
no local investigado?
6) Há intervenções em Área de Preservação Permanente (art.
2º e 3º da Lei federal n. 4.771/65)? O empreendedor obteve autorização ambiental do órgão ambiental competente para a realização de
tal intervenção?
7) A área utilizada pelo empreendedor possui Reserva
Legal (art. 16 da Lei federal n. 4.771/65)?
8) O empreendimento faz uso de recurso hídrico? Em caso
positivo, possui outorga? É possível a determinação do volume utilizado e da vazão captada?
9) Como é realizado o desmonte?
10) Caso ocorra o uso de explosivos, o empreendimento
possui licença do Ministério da Defesa? Há plano de fogo no empreendimento? Os explosivos estão corretamente acondicionados? Há acionamento de sirene no momento de detonação? A
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área de risco é corretamente evacuada e vigiada? Há horários de
fogo previamente definidos e consignados em placas visíveis na
entrada de acesso às áreas da mina?
11) Como tem ocorrido a disposição de estéril, rejeitos e
produtos? Esta disposição cumpre o Plano de Lavra?
12) Há depósitos de estéril na área? Existem depósitos definitivos? Qual a proximidade a recursos hídricos? Estas se encontram estabilizadas com vegetação? As pilhas possuem sistema de
drenagem pluvial?
13) Em caso de produção de rejeito, em que consistem seus
depósitos? Há dispositivo de drenagem pluvial adequado? Em caso
de colapso desta estrutura de contenção de rejeito, há sistema de
segurança suficiente para que se possa intervir e corrigir o problema?
14) Os depósitos de rejeitos, estéril e minério possuem supervisão de profissional habilitado? Há monitoramento de percolação de água e do comprometimento do lençol freático?
15) Há plano de evacuação para situações de risco grave
e iminente de ruptura de barragens e taludes?
16) Há plano de contingência em face a essa possibilidade
de ruptura de barragens e taludes?
17) Há solo orgânico (material de capeamento) disposto
em alguma área? Há dispositivos adequados de drenagem pluvial
que evitem a perda de material?
18) Há algum processo de decomposição química ou dissolução
de material que implique na liberação de substância poluidora? (Exemplo:
Liberação de ácido sulfúrico pelo processo conhecido como Drenagem
Ácida)
19) Foi identificado algum processo erosivo nas imediações da
área minerada? Houve algum processo de estabilização ou controle de
erosão?
20) Há beneficiamento de minério no empreendimento?
21) Sendo afirmativa a resposta, este é realizado por via úmida
ou seca? Há algum resíduo proveniente deste processo de beneficiamento? Há sistema de drenagem pluvial na área de beneficiamento?
22) Havendo beneficiamento de minério, ocorre alguma emissão
de poeira que comprometa a qualidade do ar? Há medidas aptas a reduzir ou eliminar o efeito destas poeiras, tais como aspersão de água?
23) Há umidificação das vias onde ocorre o trânsito de pessoas e máquinas?
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24) Os ruídos ocasionados pela unidade de beneficiamento
atendem ao disposto na Norma NBR n. 10151, da Associação
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT – (que dispõe sobre avaliação
do ruído em áreas habitadas visando o conforto da comunidade).
25) Os cursos hídricos da região apresentam-se assoreados ou com a turbidez elevada?
26) Há áreas que passaram por processo de recuperação
ambiental? Como tem sido o processo de regeneração destas
áreas? Houve adequação paisagística e topográfica?
27) Ocorre rebaixamento de lençol freático para que a atividade do empreendimento possa ter continuidade? Em caso afirmativo, onde tem sido lançada a água proveniente de tal rebaixamento?
Houve diminuição na quantidade da água nos cursos hídricos locais? Há programa de acompanhamento e monitoramento?
28) Há planta topográfica que conste a situação atual da área?
29) Foi identificado algum processo de subsidência em
áreas circunvizinhas a lavra?
30) O Plano de Recuperação de Áreas Degradadas
(PRAD) é adequado aos danos identificados? As medidas de recuperação propostas são suficientes para a recuperação da área
degradada? Em caSo negativo, há alguma medida que ainda
possa ser tomada para a mitigação dos danos? Há impactos ambientais irreversíveis?
PRÁTICA EXTRAJUDICIAL
No afã de averiguar a legalidade dos empreendimentos
minerários, pode o membro do Ministério Público (ad exemplum)
instaurar um Inquérito Civil e expedir ofício requisitório para a
remessa do procedimento administrativo de concessão de licença ambiental. Deve-se atentar para o fato de que, na letra da
Resolução 237/97 do CONAMA, considera-se licenciamento ambiental o “procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a localização, instalação, ampliação e
a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar
degradação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso”.
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Art. 8º. O Poder Público, no exercício de sua competência de controle,
expedirá as seguintes licenças:
I - Licença Prévia (LP) - concedida na fase preliminar do planejamento
do empreendimento ou atividade, aprovando sua localização e concepção, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas próximas
fases de sua implementação;
II - Licença de Instalação (LI) - autoriza a instalação do empreendimento
ou atividade de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental
e demais condicionantes, da qual constituem motivo determinante;
III - Licença de Operação (LO) - autoriza a operação da atividade ou
empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento do que
consta das licenças anteriores, com as medidas de controle ambiental
e condicionantes determinados para a operação. (grifos nossos)
MILARÉ, op. cit. p. 410.
“Licença Ambiental: ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente
estabelece as condições, restrições e medidas de controle ambiental que deverão
ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa física ou jurídica, para localizar, instalar,
ampliar e operar empreendimentos ou atividades utilizadoras dos recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob qualquer
forma, possam causar degradação ambiental.” (art. 1º, II, Res. 237/97, Conama).
“[...] Uma vez concedida a licença de operação, o empreendedor está habilitado ao
início de sua atividades, contanto que observe os parâmetros dispostos no alvará e
na legislação pertinente, caso contrário estará sujeito às medidas judiciais para cessação da conduta danosa, ou potencialmente prejudicial, ao meio ambiente. Em
matéria ambiental, diante da incerteza quanto à lesividade da atividade desenvolvida
pelo particular, deve ser aplicado o princípio da prevenção, o qual se impõe aos casos
em que há informações conhecidas, certas ou provadas sobre o risco de dano, ou
seja, hipótese em que haja perigo concreto. Desta feita, constatado nos autos que a
atividade do empreendedor tem possibilidade de causar danos irreversíveis ao meio
ambiente e à saúde dos moradores próximos à empresa, a paralisação da atividade
na indústria é medida a ser imposta até que fiquem regularizadas as providências
para evitar a poluição.” (Apelação Cível n. 2006.002891-0, 1ª Câmara de Direito
Público do TJSC, Rel. Volnei Carlin. unânime, DJ 27.07.2006).
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No ponto, “uma primeira peculiaridade pode ser enxergada no
desdobramento da licença ambiental em três subespécies de licença – licença prévia, licença de instalação e licença de operação –
destinadas a melhor detectar, monitorar, mitigar e, quando possível, conjurar a danosidade ambiental”50. Nesse passo, além de trazer o conceito
de licença ambiental51, o CONAMA (por meio da Res. 273/97) especificou
minuciosamente o objeto de cada uma de suas subespécies, conforme
se vê pelo artigo abaixo transcrito:
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Frise-se, portanto, que somente a licença ambiental de operação52
é apta a autorizar o efetivo funcionamento do empreendimento e o consequente início das atividades, conforme pontifica a melhor jurisprudência:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANO AMBIENTAL [...] - AUSÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO OU AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL - RECURSO PROVIDO. O licenciamento é um
dos instrumentos exigidos para a implantação de atividades potencialmente
causadoras de impactos ambientais. É procedimento prévio no controle ambiental para o exercício legal de atividades modificadoras do meio ambiente,
dentre as quais está incluída a suinícola (Portaria Intersetorial n.01/2004,
anexo 01.54.00 da Secretaria do Estado do Meio Ambiente). Destacam
Anna Christina Saramago Bastos e Josimar Ribeiro de Almeida que ele se
compõe basicamente de três tipos de licença: Licença Prévia (LAP), que
estabelece condições para que o empreendedor prossiga com a elaboração
de seu projeto; Licença de Instalação (LAI), a qual autoriza o início da implantação do empreendimento e é concedida com prazo de validade determinado; e Licença de Operação (LAO), que prescinde de realização de
vistoria e da confirmação dos sistemas de controle ambiental especificados
nas fases anteriores. (Licenciamento ambiental brasileiro no contexto da
avaliação de impactos ambientais. In: CUNHA, S. B. da; GUERRA, A. J. T.
(Org.). Avaliação e perícia ambiental. 2ª ed. Rio de Janeiro:
Bertrand Brasil, 2000, p. 98/103). Eqüivale à última a Autorização Ambiental (Aua), concedidas às atividades de porte inferior
ao pequeno e mediante apresentação de documentação exigida.
Apenas a LAO ou Aua é que autorizam o início da operação
do empreendimento e são concedidas com prazo de validade
e condicionantes para a continuidade da operação. Assim,
havendo fundado receio de dano irreparável de contaminação das águas
que cingem a região e existindo prova de atuação em desacordo com a lei
por manter atividade sem a devida Licença Ambiental de Operação,
inarredável a reforma da respeitável prestação jurisdicional. (Agravo de Instrumento
“ [...] Uma vez concedida a licença de operação, o empreendedor está habilitado
ao início de sua atividades, contanto que observe os parâmetros dispostos no alvará e na legislação pertinente, caso contrário estará sujeito às medidas judiciais
para cessação da conduta danosa, ou potencialmente prejudicial, ao meio ambiente. Em matéria ambiental, diante da incerteza quanto à lesividade da atividade
desenvolvida pelo particular, deve ser aplicado o princípio da prevenção, o qual
se impõe aos casos em que há informações conhecidas, certas ou provadas
sobre o risco de dano, ou seja, hipótese em que haja perigo concreto. Desta feita,
constatado nos autos que a atividade do empreendedor tem possibilidade de
causar danos irreversíveis ao meio ambiente e à saúde dos moradores próximos
à empresa, a paralisação da atividade na indústria é medida a ser imposta até
que fiquem regularizadas as providências para evitar a poluição.” (Apelação Cível
n. 2006.002891-0, 1ª Câmara de Direito Público do TJSC, Rel. Volnei Carlin.
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Constatado o início das atividades sem a devida licença ambiental de operação ou, ainda, sem o necessário EPIA/RIMA (mesmo
que haja licença ambiental), ao Promotor de Justiça abrem-se as
seguintes possibilidades: a) remeter o feito ao MPF, em virtude da natureza federal do crime de extração irregular de minérios, a teor da exposição supra; b) ajuizar ação civil pública para impedir a prática de
extração irregular de minérios (se entender que a competência jurisdicional para a ACP é da Justiça Estadual); c) remeter o inquérito civil ao
MPF (se entender que a competência para a ACP é da Justiça Federal)
– rememore-se a controvérsia existente sobre a vexata quaestio. O
Promotor de Justiça pode, também, pretender averiguar se o empreendimento minerário tem observado a determinação constitucional
consistente “na obrigação de recuperar o meio ambiente degradado, de
acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente “ (art.
255, § 2º). Para tanto, é imprescindível que o órgão Ministerial requisite o auxílio técnico do corpo de peritos do Ministério Público, formulando os quesitos que lhe afigurarem pertinentes.
AÇÕES CIVIS PÚBLICAS
Neste item, serão indicadas algumas das peças judiciais
que integrarão a versão digital deste trabalho. Para facilitar a
pesquisa, serão esboçados abaixo os “objetos” das aludidas peças.
ACP – Extração Irregular de Areia – Itapaci:
Pedidos em caráter liminar:
a) seja determinada (inaudita altera pars), em homenagem ao
art. 14, inc. IV, da Lei 6.938/81, a imediata paralisação das atividades
extrativistas de areia (dragagem) desenvolvida pela ré no leito do Rio
das Almas, até que a demandada apresente o indispensável EIA/RIMA,
obtenha do órgão ambiental as licenças (“prévia”, “de instalação” e “de
operação”) necessárias e promova in natura a reparação dos danos
causados ao meio ambiente (na forma do § 2º do art. 225 da CF/88),
sob pena de multa diária a ser estipulada no patamar mínimo de
41
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n. 2006.014006-5, 2ª Câmara de Direito Público do TJSC, Rel. Francisco Oliveira
Filho. unânime, DJ 21.05.2007).
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R$ 500,00 (quinhentos reais), revertendo-se o numerário ao FEMA
(Fundo Estadual do Meio Ambiente);
b) em observância ao § 2º do art. 225 da CF/88, seja requisitado ao IBAMA-Ceres a elaboração (no prazo máximo de 60 dias)
de um laudo técnico circunstanciado sobre os prejuízos ambientais
causados pela atividade nociva praticada pela demandada, declinando-se a metodologia adequada para a mais ampla recomposição da área degradada;
c) para a obtenção do “resultado prático equivalente”, seja
deferida a medida cautelar de busca e apreensão da draga e de
todos os demais instrumentos utilizados pela demanda para extrair
areia no leito do Rio das Almas;
d) seja enviada, para fiscalização, uma cópia da medida
liminar eventualmente deferida aos seguintes órgãos: IBAMACeres, DNPM, SEMARH-GO e BPM (Batalhão de Polícia Militar);
Pedidos definitivos:
a) que a(s) draga(s) e os demais instrumentos utilizados pela demandada na extração irregular de areia, eventualmente apreendidos em virtude do pleito cautelar acima formulado, em obséquio ao preceito constante
do art. 25, § 4º, da Lei 9.605/98, sejam vendidos, revertendo-se o numerário
ao FEMA (Fundo Estadual do Meio Ambiente);
b) em observância ao disposto no § 2º do art. 225 da
Constituição Federal (“Aquele que explorar recursos minerais
fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo
com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na
forma da lei”), pugna-se pelo seguinte:
b.1) seja requisitado ao IBAMA a elaboração de um laudo técnico circunstanciado sobre o prejuízo ambiental causado pela atividade nociva praticada pela demandada, declinando-se a metodologia
adequada para a mais ampla recomposição da área degradada;
b.2) seja a demandada condenada ao cumprimento da
obrigação de fazer, consistente na recomposição in natura da área
degradada em virtude da extração irregular de areia, seguindo-se,
para tanto, a metodologia indicada pelo IBAMA;
b.3) seja imposta à demandada, para o caso de inadimplemento quanto à obrigação de fazer, multa diária a ser fixada no
patamar mínimo de R$ 500 (quinhentos reais), revertendo-se o numerário ao FEMA (Fundo Estadual do Meio Ambiente);
c) a condenação da ré ao pagamento de indenização (arts.
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ACP – Extração Irregular de Areia – Aparecida de Goiânia:
Concessão de medida liminar:
“consubstanciada na proibição imediata de toda a atividade
de extração de areia no Município de Aparecida de Goiânia, até o
final julgamento do feito, sob pena de multa pecuniária diária no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), no termos do § 2°, do art.
12, da lei 7.347/85.”
Pedidos Definitivos:
“A procedência in totum do pedido exposto na presente
ação, condenando-se os réus nas OBRIGAÇÕES DE NÃO
FAZER e FAZER consubstanciadas na suspensão das atividades
de extração de areia, até que sejam recuperadas as áreas já
degradadas, em razão dessa atividade, de acordo com os planos
de recuperação com aprovação na FEMAGO e comprovadamente
executados, mediante laudos técnicos daquele órgão que deverão
ser encaminhados a esse juízo”;
“e à condenação dos réus ao pagamento de INDENIZAÇÃO consistente na quantia pecuniária, no valor de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais), a serem pagos ao Fundo Municipal do Meio
Ambiente, pelos danos já causados ao meio ambiente”.
ACP – Garimpo – Crixás:
Pedido Liminar:
a) A concessão de MEDIDA LIMINAR inaudita altera pars,
determinando-se incontinente, sob pena de multa no valor de R$
30.000,00 (trinta mil reais) por dia de atraso, e configuração contínua dos crimes de desobediência e ambiental, o seguinte:
a.1) que a Cooperativa de garimpeiros de Crixás COOGACRI paralise e, consequentemente, não exerça mais, qualquer tipo de atividade que provoque danos ao meio ambiente e que
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1º, caput, e inc. IV, da LACP; 6º, incs. VI e VII, do CDC; 14, § 1º,
da Lei 6.938/81; e 225, § 3º, da CF/88) pelos danos ambientais
materiais, bem como pelos danos morais coletivos por ela causados (em virtude de sua atividade predatória – extração irregular de
areia), a ser fixada por arbitramento. Requer-se, ainda, que o valor
da indenização seja revertido ao FEMA-GO.
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coloque em risco a vida, a saúde e a segurança dos trabalhadores
(Programa de gerenciamento de riscos – PGR), no garimpo denominado de “Lavra”, com área de 327,93 ha, localizado na
fazenda Lavras, de propriedade do requerido Francisco Pereira
Lemes, neste município, até efetiva regularização junto aos órgãos
competentes;
a.2) que os requeridos providenciem, no prazo máximo de
60 (sessenta) dias, a apresentação de fundados projetos de recuperação ambiental (PRAD) elaborados por técnicos habilitados e
qualificados junto aos órgãos competentes;
a.3) que adotem providências fiscalizatórias (colocação de
guardas) visando coibir a entrada e permanência de pessoas não
autorizadas, bem como de animais nas áreas do referido garimpo;
a.4) que se determine a realização, via judicial, de perícia técnica por parte da Agência Ambiental, no prazo máximo de 30 (trinta)
dias, visando o levantamento do montante do prejuízo a ser imputado
aos réus como efeito de recuperação das áreas degradadas;
a .5) a imediata apreensão das máquinas, motores, e demais instrumentos usados na prática do crime ambiental previsto
no artigo 55 da Lei n. 9.605/98, com fundamento no artigo 25 e §§,
da mencionada lei;
Pedidos Definitivos:
Seja a presente ação civil pública, ao final, julgada totalmente
procedente, confirmando-se, em caráter definitivo, a medida liminar eventualmente concedida e ainda condenando-se os réus a indenizarem os
danos ambientais causados, bem como a implementarem as seguintes
obrigações, sob pena de multa diária a ser estabelecida na sentença,
nos termos do artigo 11 da Lei n. 7.347/85:
a) obrigação de fazer consubstanciada na plena recuperação
ambiental das áreas degradadas,mediante a apresentação de projetos técnicos (Plano de recuperação das áreas degradadas PRAD), de forma a atender todas as imposições legais, às necessidades da comunidade local e principalmente, a não ofender o Meio
Ambiente e a saúde da população;
b) obrigação de não fazer consistente em que a Cooperativa de garimpeiros de Crixás - COOGACRI não exerça mais qualquer tipo de atividade que provoque danos ao meio ambiente e que
coloque em risco a vida, a saúde e a segurança dos trabalhadores
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ACP – Extração de minério (basalto) sem licença ambiental –
Santa Helena de Goiás:
Pedido Liminar:
“Que seja deferida medida liminar com o fim de: a) impor à
Mineradora São Luis Ltda. a obrigação de não fazer, consistente
em abster-se de desenvolver suas atividades; b) a fixação de multa
diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), caso a requerida descumpra
a obrigação mencionada acima, montante a ser recolhido ao
Fundo Municipal do Meio Ambiente”;
Pedidos Definitivos:
“Ao final, a procedência da ação, condenando-se a requerida à obrigação de não fazer, consistente em abster-se de funcionar, sob pena de aplicação da multa mencionada no item supra,
bem como condenando-se, também, à obrigação de fazer, consistente em reparar o dano ambiental causado, com fundamento no
dispositivo constitucional já ventilado.”
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(Programa de gerenciamento de riscos – PGR), no garimpo clandestino denominado de “Lavra”, com área de 327,93 ha, localizado
na fazenda Lavras, de propriedade do requerido Francisco Pereira
Lemes, neste município, até efetiva regularização junto aos órgãos
competentes;
c) obrigação de fazer consubstanciada na restauração das
condições primitivas das áreas degradadas, especialmente no tocante às condições do solo, dos corpos d'água, tanto superficiais
como subterrâneos, se eventualmente afetados, e da vegetação,
tudo na conformidade de recomendações técnicas, supervisionadas
pelo órgão ambiental competente;
d) fixação de indenização pelos danos ambientais provocados ao longo dos anos, decorrentes de atividade de lavra
garimpeira clandestina, a qual deverá ser arbitrada por perícia técnica já requerida anteriormente, devendo os valores apurados
serem destinados ao Fundo Estadual do Meio Ambiente, com fundamento no artigo 13, da Lei 7.347/85.
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ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
DELSON LEONE JÚNIOR
Promotor de Justiça

ADRIANE CHAGAS S. OLIVEIRA

CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Neste trabalho discorreremos sobre Área de Preservação
Permanente, focados em subsidiar a atuação prática eficiente dos
Promotores de Justiça. Os tópicos tratados a seguir estão embasados nas normas legais que regulamentam a matéria, sendo que primamos por conciliar o aspecto técnico-jurídico ao longo deste estudo.
Trabalhar a visão conjunta, sob o ponto de vista técnico e
jurídico, este é o desafio deste Manual. Por outro lado, não temos
a intenção de esgotar o tema tratado, muito menos engessar a
atuação dos Promotores de Justiça Ambientais, mas sim darmos
um norte de atuação prática àqueles que têm a missão árdua,
porém gratificante, de proteger e recuperar o Meio Ambiente.
CONCEITO (de acordo com o artigo 1º, § 2º, inciso II, do
Código Florestal): “Área protegida, coberta ou não por vegetação
nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o
fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bemestar das populações humanas”1.
A Resolução CONAMA n. 302, de 20.03.2002, também
conceituou as Áreas de Preservação Permanente de reservatórios
artificiais, nos seguintes termos: “área marginal ao redor do reservatório artificial e suas ilhas, com a função ambiental de preservar
os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem estar das populações humanas”.
Obs: A Resolução Conama n. 303 de 13 de março de 2002, “dispõe sobre
parâmetros, definições e limites de áreas de preservação permanente”.

1
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Perita Ambiental

NOÇÕES GERAIS
O artigo 2º do Código Florestal – Lei n. 4771/1965 - dispõe que :
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consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta Lei,
as florestas e demais formas de vegetação natural situadas:
a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível
mais alto em faixa marginal cuja largura mínima seja:
1) de 30 (trinta) metros para os cursos d'água de menos de 10 (dez)
metros de largura;
2) de 50 (cinqüenta) metros para os cursos d'água que tenham de 10
(dez) a 50 (cinqüenta) metros de largura;
3) de 100 (cem) metros para os cursos d'água que tenham de 50
(cinqüenta) a 200 (duzentos) metros de largura;
4) de 200 (duzentos) metros para os cursos d'água que tenham de
200 (duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura;
5) de 500 (quinhentos) metros para os cursos d'água que tenham
largura superior a 600 (seiscentos) metros; (Redação dada à alínea
pela Lei nº 7.803, de 18.07.1989)
b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais;
c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados "olhos d'água",
qualquer que seja a sua situação topográfica, num raio mínimo de 50
(cinqüenta) metros de largura; (Redação dada à alínea pela Lei n. 7.803, de
18.07.1989)
d) no topo de morros, montes, montanhas e serras;
e) nas encostas ou partes destas, com declividade superior a 45º,
equivalente a 100% na linha de maior declive;
f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;
g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura
do relevo, em faixa nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções
horizontais; (Redação dada à alínea pela Lei nº 7.803, de 18.07.1989)
h) em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer que seja
a vegetação. (Redação dada à alínea pela Lei n. 7.803, de 18.07.1989)
Parágrafo único. No caso de áreas urbanas, assim entendidas as compreendidas nos perímetros urbanos definidos por lei municipal, e nas
regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, em todo o território
abrangido, observar-se-á o disposto nos respectivos planos diretores e
leis de uso do solo, respeitados os princípios e limites a que se refere
este artigo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 7.803, de 18.07.1989)

O artigo 3º da mencionada Lei continua a disciplinar a
questão da seguinte forma:
consideram-se, ainda, de preservação permanentes, quando assim declaradas por ato do Poder Público, as florestas e demais formas de
vegetação natural destinadas:
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Os reservatórios artificiais, de acordo com a Resolução
Conama n. 302, que dispõe sobre os parâmetros, definições e
limites de Áreas de Preservação Permanente e o regime de uso
do entorno, possuem ordenamento específico, senão vejamos:
Art. 3º - Constitui Área de Preservação Permanente a área com
largura mínima, em projeção horizontal, no entorno dos reservatórios
artificiais, medida a partir do nível máximo normal de:
I - trinta metros para os reservatórios artificiais situados em áreas urbanas consolidadas e cem metros para áreas rurais;
II - quinze metros, no mínimo, para os reservatórios artificiais de geração
de energia elétrica com até dez hectares, sem prejuízo da compensação
ambiental;
III - quinze metros, no mínimo, para reservatórios artificiais não utilizados em abastecimento público ou geração de energia elétrica,
com até vinte hectares de superfície e localizados em área rural.
§ 1º- Os limites da Área de Preservação Permanente, previstos no inciso
I, poderão ser ampliados ou reduzidos, observando-se o patamar mínimo
de trinta metros, conforme estabelecido no licenciamento ambiental e no
plano de recursos hídricos da bacia onde o reservatório se insere, se
houver.
§ 2º - Os limites da Área de Preservação Permanente, previstos no
inciso II, somente poderão ser ampliados, conforme estabelecido no
licenciamento ambiental, e, quando houver, de acordo com o plano
de recursos hídricos da bacia onde o reservatório se insere.
§ 3º- A redução do limite da Área de Preservação Permanente, prevista no § 1º deste artigo não se aplica às áreas de ocorrência original
da floresta ombrófila densa - porção amazônica, inclusive os cerradões e aos reservatórios artificiais utilizados para fins de abastecimento público.
§ 4º- A ampliação ou redução do limite das Áreas de Preservação
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a) a atenuar a erosão das terras;
b) a fixar as dunas;
c) a formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias;
d) a auxiliar a defesa do território nacional a critério das autoridades militares;
e) a proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico ou histórico;
f) a asilar exemplares da fauna ou flora ameaçados de extinção;
g) a manter o ambiente necessário à vida das populações silvícolas;
h) a assegurar condições de bem-estar público.
§ 1º A supressão total ou parcial de florestas de preservação permanente só será admitida com prévia autorização do Poder Executivo
Federal, quando for necessária à execução de obras, planos, atividades ou projetos de utilidade pública ou interesse social.
§ 2º As florestas que integram o Patrimônio Indígena ficam sujeitas ao
regime de preservação permanente (letra g) pelo só efeito desta Lei.
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Permanente, a que se refere o § 1º, deverá ser estabelecida considerando, no mínimo, os seguintes critérios:
I - características ambientais da bacia hidrográfica;
II - geologia, geomorfologia, hidrogeologia e fisiografia da bacia hidrográfica;
III - tipologia vegetal;
IV - representatividade ecológica da área no bioma presente dentro
da bacia hidrográfica em que está inserido, notadamente a existência
de espécie ameaçada de extinção e a importância da área como
corredor de biodiversidade;
V - finalidade do uso da água;
VI - uso e ocupação do solo no entorno;
VII - o impacto ambiental causado pela implantação do reservatório e no
entorno da Área de Preservação Permanente até a faixa de cem metros.
§ 5º - Na hipótese de redução, a ocupação urbana, mesmo com parcelamento do solo através de loteamento ou subdivisão em partes ideais,
dentre outros mecanismos, não poderá exceder a dez por cento dessa
área, ressalvadas as benfeitorias existentes na área urbana consolidada, à época da solicitação da licença prévia ambiental.
§ 6º - Não se aplicam as disposições deste artigo às acumulações
artificiais de água, inferiores a cinco hectares de superfície, desde
que não resultantes do barramento ou represamento de cursos
d’água e não localizadas em Área de Preservação Permanente, à exceção daquelas destinadas ao abastecimento público.

CARACTERÍSTICAS
As Áreas de Preservação Permanente possuem a função
ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e
flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações
humanas, bem como servem, ainda, de instrumento de relevante
interesse ambiental, integrando o desenvolvimento sustentável,
objetivo das presentes e futuras gerações.
BASE LEGAL
Legislação Federal:
Lei n. 4771/1965 – Código Florestal Brasileiro
Lei n. 9605/1998 – Lei de Crimes Ambientais
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Legislação Estadual:
Lei n. 12596/1995 – Institui a Política Florestal do Estado
de Goiás e dá outras providências
Decreto n. 4.593/1995 – Regulamenta a Política Florestal do Estado
de Goiás

Resoluções Conama:
a) n. 302, de 20.03.2002 (DOU 13.05.2002) - Dispõe sobre
os parâmetros, definições e limites de Áreas de Preservação Permanente de reservatórios artificiais e o regime de uso do entorno;
b) n. 303, de 20.03.2002 (DOU 13.05.2002) - Dispõe sobre
parâmetros, definições e limites de Áreas de Preservação Permanente;
c) n. 369, de 28.03.2006 (DOU 29.03.2006) – Dispõe sobre
os casos excepcionais, de utilidade pública, interesse social ou
baixo impacto ambiental, que possibilitam a intervenção ou supressão de vegetação em Área de Preservação Permanente – APP.
ATUAÇÃO PRÁTICA
A atuação Ministerial é inevitável e primordial, pois, como
mandamento constitucional, 'todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e
essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para
as presentes e futuras gerações” 2.
Não há mistérios na atuação ambiental, as regras são
claras, e o escopo único, buscar a preservação e proteção das
área de preservação permanente existentes.
Para obtermos êxito na proteção e recuperação das áreas consideradas de preservação permanente, quer em zona urbana, consolidada3 ou não, quer em zona rural, temos que nortear a atuação
Artigo 225 da Constituição Federal.
Área Urbana Consolidada: prevista no artigo 2º, inciso XIII, da Resolução Conama n. 303,
de 13 de maio de 2002.

2

3
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Legislação Municipal:
Verificar a existência de base legal na esfera municipal.

Área de preservação
permanente

ambiental sempre amparados por provas técnicas4, a serem produzidas
previamente, ou mesmo durante a instrução do procedimento legal.
Com a prova técnica comprobatória dos danos causados em áreas de preservação permanente, qualquer argumentação Ministerial a nível de Ajuste de Conduta (TAC), ou caso
frustada esta via principal, como suporte probatório na eventual
propositura de Ação Civil Pública Ambiental, certamente produzirá os efeitos desejados na formação do convencimento dos
operadores do direito.
Como exemplificação, a prova técnica subsidiará o Curador do Meio Ambiente em sua atuação legal, classificando as
obras ou atividades irregulares como mitigáveis ou não, do ponto
de vista técnico-ambiental, se, ainda, desenvolvem a sua função
primordial, e se estão inseridas em áreas de preservação permanente, contrariando a legislação vigente.
As medidas compensatórias, sejam pecuniárias ou em
obras e atividades, dos danos causados em áreas consideradas
de preservação permanente também poderão ser objeto de laudo
técnico, por meio da aplicação de metodologia científica de valoração ambiental.
Conforme demonstrado, aliar a prova técnica ao direito é
o caminho correto para qualquer atuação ambiental eficiente,
pois contra fatos comprovados não há argumentos plausíveis.
Por derradeiro, como forma de condensar o assunto
tratado, resolvemos transcrever as conclusões apresentadas pela
Dra. Anaizia Helena Malhardes Miranda5, em artigo doutrinário
publicado no Boletim Eletrônico n. 3230, janeiro de 20086:
1- As disposições ambientais do Código Florestal se aplicam, irrestritamente,
à todas as áreas urbanas livres, sem construção, ou seja, não consolidadas;
2- Nas áreas urbanas com ocupação antrópica consolidada, as limitações ambientais, constantes do artigo 2º do Código Florestal, somente serão afastadas nas hipóteses seguintes:
2.1 - quando da aplicação das hipóteses constantes na Resolução
Laudos, Relatórios, Estudos, Planos, etc.
Anaiza Helena Malhardes Miranda é titular da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela
Coletiva do Núcleo Teresópolis, Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.
6
Histórico sobre APP na Legislação Brasileira – APP e proteção ciliar em área
urbana – Função Ambiental das margens de corpos hídricos em área de ocupação consolidada – conflito de direitos e garantias constitucionais.
4
5
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Desta forma, imprescindível verificar-se a data de
aprovação do projeto no referido imóvel, para aplicar a lei no
tempo, de maneira que:
5.1- Acaso tenha sido o mesmo aprovado sob a égide da Lei n.
6.766/1979, restará indicada a necessidade de manutenção da faixa
não edificante de 15 metros;
5.2 - Acaso aprovado anteriormente a Lei de Parcelamento do Solo Urbano, 1979, ainda penderá a servidão administrativa constante do
Código de Águas, como área não edificante. Dessa forma, deverão ser
mantidos 10 metros para cursos d'água não navegáveis e 15 metros
para cursos d'água navegáveis;
5.3 - Acaso a ocupação seja anterior a 10 de junho de 1934, data da
promulgação do Decreto n. 24.643, o Código das Águas, indicará a
limitação a pesquisa da lei aplicável à época.

QUESITOS RELEVANTES PARA SOLICITAÇÃO DE PERÍCIA
EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
(sugestões de quesitos técnicos, adequáveis ao caso estudado):
Quesitos gerais:
1.Qual a localização (geográfica) da área?
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CONAMA 369/2006, para as situações de necessidade pública ou utilidade social, e segundo seus restritos termos;
2.2 - quando não houver a possibilidade da área em exercer sua função ambiental, na forma do artigo primeiro, parágrafo segundo, inciso II do Código
Florestal, assim definida por meio de avaliação técnica ambiental;
3- Na hipótese de afastamento da aplicação do Código Florestal, para
as áreas com ocupação urbana consolidada, resta a aplicação da limitação urbanística do artigo 4º da Lei n. 6766/1979, que determina a
manutenção de uma faixa non aedificandi de 15 metros nas margens de
qualquer córrego, riacho ou rio, independente da largura de sua calha;
4- Nas hipóteses de demolição de prédio com ocupação consolidada para
construção de nova edificação, deve-se perquirir, primeiramente quanto
a aplicação do Código Florestal para a referida área, na forma da possibilidade de a propriedade exercer as funções ambientais descritas no artigo 1º, parágrafo segundo, inciso II da Lei n. 4771/1965.
5- Afastada a aplicação do Código Florestal de 1965, restará, ainda,
avaliar quanto a aplicação das leis urbanísticas e limitações legais administrativas, em exame intertemporal, respeitada a garantia constitucional que determina o respeito ao ato jurídico perfeito, aos
Princípios Constitucionais da Legalidade, da Proporcionalidade e da
Razoabilidade.
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2.Identifique o respectivo proprietário da área.
3. É possível identificar quando ocorreram as intervenções no meio
ambiente que resultaram na supressão da vegetação nativa?
4.As áreas em referência estão inseridas em alguma Unidade de
Conservação?
5.Há como constatar a presença de vegetação existente preteritalmente às intervenções realizadas?(imagens aéreas antigas).
6.As intervenções em questão alteram adversamente as características
físicas, biológicas e/ou antrópicas do meio ambiente? Justificar.
7.Ocorreram eventuais alterações adversas do meio ambiente decorrentes direta ou indiretamente das intervenções ocorridas. Justifique.
8.Há intervenção nos recursos hídricos do local? Há o licenciamento para tal prática?
9.Há licenciamento para as intervenções realizadas?
10.É possível a área ser regenerada naturalmente, sem nenhum
enriquecimento vegetal? Justifique.
11.As áreas direta e/ou indiretamente afetadas são passíveis de
comportar recuperação ambiental (física e biológica)? Justificar.
12.Para a realização das intervenções em questão prescindem de
Estudo de Impacto Ambiental e seu respectivo relatório, conforme
estabelecido no art. 225 da Constituição da República e a Resolução
CONAMA n.01/86? Caso necessária, ocorreu a prévia aprovação?
Justificar.
13.Quais as medidas mínimas a serem adotadas para viabilizar a
recuperação ambiental das áreas degradadas, detalhando os
critérios que deverão constar nos projetos de recuperação, e seu
prazo de execução.
14.Houve autos de infração pelo(s) órgão(s) responsável(s)?
15.Caso seja tecnicamente impossível a recuperação ambiental
da área (parcial ou total) seria possível realizar a estimativa de
valoração monetária dos danos ambientais causados direta ou
indiretamente (aos meios físicos, biológico e antrópico)? Ou qual
seria a recomendação técnica de compensação ambiental para
esta questão?
Quesitos de Poluição/ Degradação em área de preservação permanente:
1. Descreva e localize toda e qualquer fonte de poluição/degradação
(direta e/ou indireta) existente na área.
2. Existe algum lançamento e/ou acúmulo de resíduos e/ou eflu54

PEÇAS PRÁTICAS
Peças Práticas:
Ver CD Anexo
Peças
1 - Portaria Inaugural de Inquérito Civil Público – Ocupação Irregular de APP
2 - Ofício Requisição:
2.1 - Informações
2.2 -Diligências
3 - Requisição de Inquérito Policial – Artigo 38 da Lei n. 9605/1998
4 - Ação Direta de Inconstitucionalidade – Alteração Legislativa/APP
5 - Ação Civil Pública – Dano em APP
6 - Termo de Ajuste de Conduta – Reservatório Artificial/Dano em APP
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entes ou qualquer poluente no solo?
3.Existe alguma edificação no local?
4. O(s) resíduo (s) atingem e promovem alteração no meio ambiente? Justifique.
5. As alterações ambientais constatadas in loco precedem de licenciamento ambiental e de estudo técnico?
6. A manutenção daquelas intervenções agrava a desqualificação
da qualidade ambiental? Justificar.
7. As referidas alterações havidas direta ou indiretamente no
meio ambiente (meio físico, biológico e/ou antrópico), independente da pré-existência de autorização legal, implicam em
degradação ambiental, conforme Lei Federal 6938/81?
8. As áreas direta/indiretamente afetadas são passíveis de comportar recuperação ambiental?
9. Quais os requisitos mínimos que devem constar em um estudo
para viabilizar a recuperação ambiental das áreas
poluídas/degradadas?
10. Caso seja tecnicamente impossível a recuperação ambiental
da área (parcial ou total) seria possível realizar a estimativa de
valoração monetária dos danos ambientais causados direta ou
indiretamente (aos meios físicos, biológico e antrópico)? Ou qual
seria a recomendação técnica de compensação ambiental para
esta questão?

Área de preservação
permanente

7 - Denúncia – Ocupação irregular de APP
8 - Execuções
9 - Sentença – Dano em APP
10 - Laudos Periciais:
10.1 - Reservatório Artificial
10.2 - Área urbana
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MARTA MORIYA LOYOLA
Promotora de Justiça

RICARDO SANTOS COUTINHO
Perito Ambiental

Poluição sonora, anteriormente tratada como mero problema
de vizinhança, é hoje considerada tema relevante à qualidade de vida
e saúde da população urbana, porquanto vários são os estudos que
comprovam os malefícios causados ao ser humano - de natureza física,
psicológica e emocional - , em virtude de níveis excessivos de ruídos.
Impende ressaltar a diferença entre som (qualquer variação
de pressão no ar e água, perceptível ao ouvido humano) e ruído (conjunto de sons indesejáveis, desagradáveis ou perturbadores), sendo
esse último o elemento relevante para o estudo da poluição sonora.
Ressalta-se que a diferença entre som e ruído é muito subjetiva, pois
as pessoas possuem diferentes percepções e preferências.
CONCEITO E NOÇÕES GERAIS
CONCEITO DE POLUIÇÃO
A Lei 6.938/81 (Lei da Política Nacional de Meio Ambiente),
em seu art. 3º, inciso III, define poluição como
a degradação da qualidade ambiental resultante de atividade que direta
ou indiretamente: a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar
da população; b) criem condições adversas às atividades sociais e
econômicas; c) afetem desfavoravelmente a biota; d) afetem as
condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; e) lancem matérias
ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos.

O inciso II do mencionado artigo, por sua vez, conceitua
degradação da qualidade ambiental como alteração adversa das
características do meio ambiente.
A Lei Estadual n. 8544, de 17 de outubro de 1978, que dispõe sobre
o controle de poluição do meio ambiente, em seu artigo 2º,assim estabelece:
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Art. 2º. Considera-se poluição do meio ambiente a presença, o lançamento ou liberação, nas águas, no ar, no solo, de toda e qualquer
forma de matéria ou energia, com intensidade, em quantidade de concentração ou com características em desacordo com as que forem
estabelecidas em lei, ou que tornem ou possam tornar as águas, o
ar ou o solo:
I - impróprios, nocivos ou ofensivos à saúde;
II - inconvenientes ao bem-estar público;
III - danosos aos materiais, à fauna e à flora;
IV - prejudiciais à segurança, ou uso e gozo da propriedade e às atividades normais da comunidade.
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CONCEITO DE POLUIÇÃO SONORA
O artigo 63 do Decreto n. 1.745, de 06 de dezembro de
1979, que regulamenta a Lei Estadual n. 8.544/78, assim conceitua poluição sonora:“Considera-se como poluição sonora qualquer
alteração das propriedades físicas do meio ambiente causada por ruídos
que, direta ou indiretamente, sejam ofensivos à saúde, à segurança e ao
bem estar da coletividade”.
Assim, entende-se por poluição sonora a propagação
de energia no meio ambiente -, mediante a emissão de ruídos
em índices acima do tolerado -, modificando-o e criando
condições prejudiciais à saúde, à segurança e ao bem-estar do
ser humano.
Consideram-se prejudiciais à saúde e ao sossego público
os ruídos emitidos ou propagados em decorrência de quaisquer
atividades ruidosas (comercial, social ou recreativa), que extrapolem os limites permitidos pela legislação municipal ou, no
caso de ausência dessa normatização, que ultrapassem os níveis
considerados aceitáveis pelas normas da Associação Brasileira
de Normas Técnicas – ABNT (NBR 10.151 e 10.152).
Resumidamente, podemos conceituar poluição sonora
como sendo o ruído capaz de produzir incômodo ao bem-estar ou
malefícios à saúde1, cuja constatação independe da comprovação
da efetiva lesão porquanto, nos termos da Resolução CONAMA
01/90, a emissão de ruídos em desacordo com as normas técnicas
pertinentes mostra-se suficiente para a efetivação do dano.
MILARÉ, É. Direito do Ambiente. 4. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2005. p. 426.

1
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o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as
suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade com ao estabelecido em lei especial, a flora,
a fauna, às belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio
histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas.

Impende ressaltar que a Portaria n. 92/80, do Ministério
do Interior, é a primeira das normas gerais nacionais que
procurou disciplinar a questão da poluição sonora, tratando-a
como problema ambiental, estabelecendo os padrões, critérios e
diretrizes norteadores da emissão de sons e ruídos, em decorrência de quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou
recreativas, inclusive as de propaganda.
A Resolução CONAMA 001, de 08.03.1990, estabelece
critérios e padrões para a emissão de ruídos, em decorrência de quaisquer atividades industriais e a 002, de 08.03.1990, institui o Programa
Nacional de Educação e Controle da Poluição Sonora - “Silêncio”. As
Resoluções CONAMA 001, 002, 008, todas de 1993, e a 017, de 1995,
estabelecem procedimentos e limites máximos para o controle e fiscalização da emissão de ruído dos veículos. A Resolução CONAMA
020, de 07.12.1994, institui o “Selo Ruído” como forma de indicação
do nível de potência sonora, de uso obrigatório para aparelhos
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A tutela do meio ambiente encontra-se consagrada na
Constituição da República, em seu artigo 225, o qual dispõe que
“todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de
vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”.
Outrossim, o direito do cidadão à tranquilidade e ao
sossego, mormente no recesso do seu lar, encontra-se amparado
nas disposições constantes do artigo 1277 do novo Código
Civil:“O proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de
fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao
sossego e a saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização
de propriedade vizinha”.
Procurou o legislador, dessa forma, vedar o uso nocivo, sob
qualquer forma, da propriedade, estabelecendo no artigo 1228, § 1º, que
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eletrodomésticos, e a 252, de 01.02.1999, estabelece os limites
máximos de ruído nas proximidades do escapamento, para os
veículos rodoviários automotores, inclusive veículos encarroçados,
complementados e modificados, nacionais ou importados.
Os índices de aceitabilidade do ruído em comunidades,
por sua vez, estão estabelecidos nas Normas Brasileiras Regulamentares – NBRs 10.151 e 10.152 da ABNT.
De acordo com a NBR 10.151, o nível de critério de avaliação
para ambientes externos, em decibéis (db), é:

A NBR 10.152 apresenta os seguintes limites para emissão
de ruídos em db e NC (curva de avaliação de ruído):

2
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MILARÉ, op. cit., p. 426.

Art. 64 - É proibido perturbar o sossego e o bem estar público ou da
vizinhança, com ruídos, algazarra, barulhos ou sons de qualquer
forma, que ultrapassem os níveis máximos de intensidade toleradas
por esta regulamentação.
[...]
Art. 67 - Os níveis de intensidade de som ou ruído fixados por este
regulamento atenderão às normas técnicas estabelecidas e serão
medidos pelo "Medidor de Intensidade de Som", em "decibéis" (DB).
[...]
Art. 69 - O nível máximo de som ou ruído permitido a máquinas,
motores, compressores, vibradores e geradores estacionários, que
não se enquadram no artigo anterior, é de 55 db (B) cinqüenta e
cinco decibéis medidos na curva (B), no período diurno, das 7 às
19 horas, e 45 db (A) quarenta e cinco decibéis, medidos na curva
(A), no período noturno, das 19 às 7 horas, do dia seguinte, ambos
à distância de 5m (cinco metros) no máximo, de qualquer ponto
das divisas do imóvel onde se localizam ou no ponto de maior nível
de intensidade de ruídos do edifício do reclamante (ambiente do
reclamante).
§ 1º - Aplicam-se os mesmos níveis previstos neste artigo aos altofalantes, rádios, orquestras, instrumentos isolados, aparelhos ou
utensílios de qualquer natureza, usados para quaisquer fins em
residências e estabelecimentos comerciais ou de diversões públicas.

Ressalte-se que leis municipais podem ser mais restritivas quanto aos valores (limites) estabelecidos pelas Resoluções
CONAMA e normas da ABNT, assim como impor novas restrições
para atender às peculiaridades locais, sendo-lhes vedada,
porém, a adoção de posicionamento mais permissivo.
Nos Municípios, os limites da poluição sonora podem vir estabelecidos nas Leis Orgânicas dos Municípios, nos Planos Diretores, nas leis
municipais de ordenamento urbano (leis de zoneamento), nos códigos municipais de obras e de posturas, ou em outras leis complementares.
No Município de Goiânia, os níveis de emissão de ruídos são disciplinados pelo Código de Posturas do Município (Lei Complementar n. 014/92).
Na esfera penal, a poluição sonora, quando possuir
caráter difuso, pode configurar a conduta tipificada no artigo 54
da Lei 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais), que dispõe in verbis:
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No âmbito estadual, o Decreto n. 1.745, de 06 de dezembro
de 1979, que regulamenta a Lei Estadual n. 8544, de 17 de outubro
de 1978, assim dispõe, em seus artigos 64, 67 e 69, caput e § 1º:

Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora:
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.
§ 1º - Se o crime é culposo:
Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.

Quando não ferir direito difuso ou coletivo, mas tão-somente
individual, a poluição sonora pode, ainda, configurar a contravenção
penal da perturbação do sossego alheio, prevista no artigo 42 do Decreto-Lei 3.688/41 (Lei de Contravenções Penais), que assim dispõe:
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Art. 42. Perturbar alguém o trabalho ou o sossego alheios:
I – com gritaria ou algazarra;
II – exercendo profissão incômoda ou ruidosa, em desacordo com as
prescrições legais;
III – abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos;
IV – provocando ou não procurando impedir barulho produzido por
animal de que tem a guarda:
Pena – prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de
duzentos mil réis a dois contos de réis.

No tocante à poluição sonora provocada por veículos automotores, o Código de Trânsito Brasileiro, Lei 9.503, de
23.09.97, dispõe, in verbis:
Art. 228. Usar no veículo equipamento com som em volume ou freqüência que não sejam autorizados pelo CONTRAN:
Infração - grave;
Penalidade - multa;
Medida administrativa - retenção do veículo para regularização.
Art. 229. Usar indevidamente no veículo aparelho de alarme ou que
produza sons e ruído que perturbem o sossego público, em desacordo com normas fixadas pelo CONTRAN:
Infração - média;
Penalidade - multa e apreensão do veículo;
Medida administrativa - remoção do veículo.

ASPECTOS RELEVANTES SOB O FOCO MINISTERIAL
DO LICENCIAMENTO, DA FISCALIZAÇÃO E DO CONTROLE
O artigo 10 da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente,
Lei Federal 6.938/81, dispõe, in verbis:
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Art. 10 - A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, considerados efetiva e potencialmente poluidoras, bem como capazes,
sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão
de prévio licenciamento do órgão estadual competente, [...], sem prejuízo de outras licenças exigíveis.

A Lei Estadual n. 8544, de 17 de outubro de 1978, que dispõe sobre o controle de poluição do meio ambiente, estabelece:

O Decreto Estadual n. 1.745, de 06/12/79, que aprova o Regulamento da Lei Estadual n. 8.544/78, no art. 78, inciso IV, endossa a necessidade de licenciamento ambiental das fontes de poluição.
A Resolução CONAMA 237/97, em seu art. 1º, inciso I,
conceitua licenciamento ambiental como o
procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas
efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer
forma, possam causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as normas aplicáveis ao caso.

Ademais disso, em se tratando de obra ou atividade potencialmente poluidora, o artigo 225, caput, § 1º, inciso IV, da
Constituição da República e a Resolução CONAMA n. 001/86,
estabelecem a exigência, prévia ao licenciamento, de elaboração
do estudo de impacto ambiental (EIA).
Dessa maneira, o licenciamento ambiental, instrumento
da Política Nacional do Meio Ambiente (art. 9a, inciso IV, da Lei
n. 6.938/81), constitui procedimento administrativo pelo qual o
Poder Executivo exerce o controle sobre as atividades que possam interferir de forma danosa no meio ambiente, visando garantir e promover o desenvolvimento sustentável.
Vale lembrar que o artigo 60 da Lei 9.605/98 (Lei de
Crimes Ambientais), tipifica como crime a conduta de
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Art. 5º . A instalação, a construção ou ampliação, bem como operação
ou funcionamento das fontes de poluição que forem enumeradas no
regulamento desta lei, ficam sujeitos à prévia autorização do órgão
estadual de controle de poluição do meio ambiente, mediante licenças
de instalação e funcionamento.
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construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em
qualquer parte do território nacional, estabelecimentos, obras
ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as
normas legais e regulamentares pertinentes,

cominando, ao agente infrator, pena de detenção, de um
a seis meses, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.
No tocante à fiscalização e controle da poluição, importa
enfatizar que, para assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, a Constituição impôs ao Poder
Público a obrigação de “controlar a produção, a comercialização e
o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem em
risco para a vida, a qualidade de vida e ao meio ambiente (§1º, V,
Art. 225, CR)”.
O artigo 30, inciso VIII, da Constituição da República,
dispõe que incumbe ao Município, “promover, no que couber,
adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle
do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano”.
Dessarte, o Município tem participação efetiva no
combate à poluição sonora, mediante o disciplinamento do
uso do solo e das atividades urbanas, por meio das leis municipais de ordenamento urbano e pelos códigos municipais
de obras e de posturas, bem como lhe incumbe exercer o
poder de polícia, licenciando as obras potencialmente poluidoras e aplicando as sanções administrativas aos infratores,
como multa, apreensão de mercadoria, suspensão e interdição de atividades, dentre outras.
As sanções administrativas aplicáveis à poluição sonora
estão estabelecidas no art. 72 da Lei 9.605/98 e no artigo 3º do
Decreto Federal n. 6.514, de 22 de julho de 2008, que dispõe
sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente,
estabelece o processo administrativo federal para apuração
destas infrações, e dá outras providências.
ASPECTOS TÉCNICOS ACERCA DA POLUIÇÃO SONORA
A problemática acerca da poluição sonora não é recente. Há
relatos de que, na antiguidade, os gregos, indignados, expulsaram
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SOUZA, P. F. A poluição sonora ataca traiçoeiramente o corpo. 1992. Disponível
em: http://www.icb.ufmg.br/lpf/2-14.html. Acesso em: 17.02.2010.
4
WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). Occupational and community noise.
Fact sheet, n. 258, 2001. Disponível em: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs258/en/print.html. Acesso em: 17.02.2010.
5
Cuidado com a poluição sonora. Revista SAÚDE! Março, 2008. Disponível em:
http://saude.abril.com.br/edicoes/0295/medicina/conteudo_269612.shtml.Acesso em: 17.02.2010.
6
SOUZA, op. cit.
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os barulhentos ferreiros das cidades (SOUZA, 19923). Na Roma
antiga, o barulho causado pelo trânsito de bigas, nos pavimentos
de pedra, levaram à criação de legislação para controlar o movimento de tal meio de transporte. Já em algumas cidades da Europa
medieval, o tráfego de cavalos e carruagens era proibido, com a finalidade de proteger o sono de seus habitantes4.
Entretanto, as mudanças socioeconômicas iniciadas no
século XVIII (desenvolvimento industrial, êxodo rural e transformações
nos meios de transporte) deram uma nova dimensão à poluição
sonora. Ainda mais recente é o reconhecimento do ruído como uma
séria ameaça à saúde ao invés de somente um incômodo.
Atualmente, a poluição sonora ocupa o terceiro lugar no
ranking dos problemas ambientais que mais afetam populações
no mundo inteiro, somente atrás da poluição do ar e da água5.
Contudo, ao contrário da poluição do ar e da água, que deixa
muitos traços de contaminação, a poluição sonora muitas vezes
passa despercebida pela população, porquanto seus efeitos mais
graves, como a surdez, desequilíbrios psíquicos e doenças físicas degenerativas, aparecem com o tempo.
Souza¨6 ainda aponta que a exposição a níveis moderados
de ruídos é a mais traiçoeira, porque lentamente vão se instalando
sintomas de estresse, distúrbios físicos, mentais, psicológicos, insônia e problemas auditivos. Segundo ele, muitos sinais passam
despercebidos pelo próprio paciente, pela tolerância e aparente
adaptação e são de difícil reversão.
Outros efeitos negativos apontados pela literatura são
dores de cabeça, alergias, distúrbios digestivos, perda de concentração e aumento do comportamento agressivo. Entretanto,
ressalta-se que a resposta do corpo humano ao ruído depende
da frequência do som (medida em Heartz, Hz), da pressão do
som (medida em decibéis, dB) e do tempo de exposição.
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Para um melhor entendimento, a poluição sonora pode ser
classificada como poluição do ambiente e poluição ocupacional.
A poluição do ambiente, também conhecida como poluição da comunidade, residencial ou doméstica, está relacionada aos ruídos
emitidos pelo trânsito, estabelecimentos (comerciais, de serviços
ou de lazer), equipamentos domésticos, eventos (musicais, culturais, esportivos, etc.), etc. Nos municípios, os limites e horários
de emissão destes ruídos geralmente são regulamentados pelo
Código de Posturas ou lei específica. Em caso de inexistência de
legislação municipal mais restritiva, devem ser adotados os limites
considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151, conforme previsto na resolução CONAMA n. 01/1990.
Já a poluição sonora ocupacional está relacionada aos
processos e maquinários industriais tais como rotores, motores,
ventiladores, compressores, processos de impacto, máquinas
elétricas, equipamentos pneumáticos, bombas etc. No Brasil, os
limites de exposição ocupacional a ruído contínuo ou intermitente7
e a ruído de impacto8 são estabelecidos pela Norma Regulamentadora n. 15 (NR-15). Ressalta-se, entretanto, que a FUNDACENTRO publicou, em 2001, a Norma de Higiene Ocupacional n. 01
(NHO-01), a qual apresenta limites de exposição ocupacional ao
ruído mais restritivos do que os estabelecidos pela NR-15.
CONSIDERAÇÕES SOBRE OS CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS
DE MEDIÇÃO
A Resolução Conama n. 01/90 estabelece que as medições
de ruído decorrentes de atividades industriais, comerciais, sociais
ou recreativas devem ser efetuadas de acordo com a NBR-10.151.
Alguns pontos da referida norma que merecem destaque são:
- Tanto o medidor de pressão quanto o calibrador acústico
devem atender às especificações da Norma IEC 60651;
- O medidor de pressão sonora e o calibrador acústico
devem ter certificado de calibração da Rede Brasileira de Calibração
(RBC) ou do INMETRO, renovado no mínimo a cada dois anos;
7
Nesse texto, o ruído contínuo ou intermitente deve ser entendido como qualquer
ruído que não é classificado como ruído de impacto.
8
Nesse texto, o ruído de impacto deve ser entendido como o ruído que apresenta picos
de energia acústica inferior a 1 (um) segundo, a intervalos superior a 1 (um) segundo.
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- Na ocorrência de reclamações, as medições devem ser
efetuadas nas condições e locais indicados pelo reclamante, respeitando-se as demais disposições da Norma;
- Não devem ser efetuadas medições na existência de interferências audíveis advindas de fenômenos da natureza (trovões, chuvas fortes etc.).
É importante ressaltar que o ruído do ambiente (nível de
pressão sonora, no local e horário considerados, na ausência do
ruído gerado pela fonte sonora em questão), também conhecido
como ruído de fundo, além de constituir um complicador da
medição, assume o valor de referência se for maior que os previstos na NBR-10.151.

As medições de nível de ruído relacionadas ao conforto
da comunidade devem ser realizadas preferencialmente pelo
órgão ambiental municipal ou estadual, os quais devem emitir relatório de ensaio em conformidade com a NBR-10.151.
As atividades e estabelecimentos que emitem ruído em
desacordo com a referida Norma devem fazer cessar a poluição
sonora, seja através da paralisação da atividade ou da adoção
de medidas que minimizem o ruído gerado aos níveis aceitáveis,
tais como o isolamento acústico.
Um ponto importante a ressaltar é que muitas cidades não
contam com espaços apropriados para a realização de eventos musicais, culturais, esportivos etc. Para tais ocasiões, recomenda-se
que sejam estipulados, em caráter excepcional, dias, horários e
nível máximo de pressão sonora (em dB) para os ruídos emitidos.
PRÁTICA EXTRAJUDICIAL
1º Passo – Recebimento da Representação (geralmente
acompanhada de abaixo-assinado com endereço e identificação dos
reclamantes).
2º Passo – Averiguar se na representação estão presentes os requisitos do artigo 2º, II, da Resolução n. 23, de 17
de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério
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Público, que regulamenta a instauração e tramitação do inquérito
civil no âmbito do Ministério Público, que dispõe in verbis:
Art. 2º. O inquérito civil poderá ser instaurado:
[…]
II – em face de requerimento ou representação formulada por qualquer pessoa ou comunicação de outro órgão do Ministério Público,
ou qualquer autoridade, desde que forneça, por qualquer meio
legalmente permitido, informações sobre o fato e seu provável
autor, bem como a qualificação mínima que permita sua identificação e localização; (grifo nosso)
[...]
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Nesta oportunidade, verificar, ainda, se a conduta noticiada
consiste em afronta a interesse difuso ou coletivo, ensejador da
ação ministerial, ou tão-somente violação de interesse individual,
que diz respeito a direito de vizinhança e, portanto, não enseja a
adoção de medidas por parte do Parquet.9
3º Passo – Não estando preenchidos os requisitos do artigo 2º, II, da Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do
Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (Lei 8.625/93), em seu artigo 25, inciso IV, alínea “a”, assim preceitua:
Art. 25. Além das funções previstas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei
Orgânica e em outras leis, incumbe, ainda, ao Ministério Público:
IV - promover o inquérito civil e a ação civil pública, na forma da lei:
a) para a proteção, prevenção e reparação dos danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico,
turístico e paisagístico, e a outros interesses difusos, coletivos e individuais indisponíveis e homogêneos. (grifo nosso)
O Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) em seu artigo 18, parágrafo
único, I e II, trouxe um conceito legal, ao estabelecer que:
Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá
ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo.
Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:
I – interesses ou direitos difusos, assim entendidos para efeitos deste Código, os
transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato;
II – interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste Código,
os transindividuais, de natureza indivisível, de que seja titular grupo, categoria ou
classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica de base;
III – interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum.

9
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4º Passo – Em se tratando de interesse difuso ou coletivo, instaurar, mediante Portaria, o devido Procedimento Administrativo ou Inquérito Civil Público, determinando, desde já, as seguintes providências:
1) Requisitar ao órgão ambiental do Município, quando houver, ou à Prefeitura, ou até mesmo ao órgão ambiental do Estado
(SEMARH), vistoria, com medição dos níveis de emissão de ruídos,
a fim de averiguar a ocorrência de poluição sonora (propagação de
ruídos em índices acima do permitido em lei) e, em caso positivo,
recomendar a adoção de medidas administrativas no sentido de
notificar/autuar/interditar o estabelecimento poluidor.
Referida vistoria, em caso de omissão do órgão municipal
ou estadual pode, ainda, ser requerida ao corpo técnico ambiental do Ministério Público.
Nesta oportunidade, requisitar ainda ao Município inforComo bem ensina Celso Antônio Pacheco Fiorillo, autor da obra Curso
de Direito Ambiental Brasileiro (Saraiva, 2002), “o legislador, ao mencionar que
os interesses ou direitos coletivos são transindividuais, pretendeu destacar que
eles, assim como os difusos, transcendem o indivíduo, ultrapassando o limite
da esfera de direitos e obrigações de cunho individual”.
Ainda na concepção do autor supra mencionado, a indivisibilidade, característica do direito difuso e coletivo, “está restrita à categoria, ao grupo ou à classe
titular do direito, de forma que a satisfação de um só implica a de todos, e a lesão
de apenas um constitui lesão de todos”.
Por fim, conceitua o ilustre autor que “o direito difuso é aquele que se
encontra difundido pela coletividade, pertencendo a todos e a ninguém ao mesmo
tempo. Os coletivos, por sua vez, possuem como traço característico a determinabilidade dos seus titulares”.
Ademais disso, o artigo 1º da Resolução n. 23, de 17 de setembro de
2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, preconiza que “o inquérito civil
público, de natureza unilateral e facultativa, será instaurado para apurar fato que
possa autorizar a tutela dos interesses ou direitos a cargo do Ministério Público,
nos termos da legislação aplicável, servindo como preparação para o exercício
das atribuições inerentes às suas funções institucionais.”
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Ministério Público ou, em se tratando de interesse individual, não
ensejador da ação ministerial, caberá ao Promotor de Justiça promover o indeferimento da representação. Nesta hipótese,
poderá ser encaminhada cópia da representação à Delegacia
de Polícia para apurar a prática da contravenção penal da
perturbação do sossego alheio (artigo 42 da Lei de Contravenções Penais).

mações acerca da existência de licenciamento ambiental, bem
como se o estabelecimento está de acordo com o Código de Posturas e a legislação ambiental em vigor.
2) Requisitar ao representante legal do estabelecimento
investigado a apresentação das licenças e alvarás necessários
ao seu funcionamento.
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5º Passo – Caso não seja constatada a ocorrência de
poluição sonora, bem como estando o estabelecimento regularizado perante os órgãos competentes, promover o arquivamento dos autos, encaminhando-os ao Conselho Superior do
Ministério Público para o reexame necessário.
6º Passo – Constatada a poluição sonora e/ou a ausência do
licenciamento ambiental, notificar o representante legal do estabelecimento investigado para tentativa de assinatura de Termo de Compromisso e Ajustamento de Condutas – previsto no parágrafo 6º, do art.
5º, da Lei n. 7.347/85, regulamentado pelo Código de Defesa do Consumidor – Lei 8.078/90, e, restando infrutífera tal providência, deverá
ser proposta a ação civil pública prevista na Lei 7.347, de 24.07.85.
7º Passo – Verificar a pertinência de se requisitar à Delegacia de Polícia a instauração de procedimento investigatório
criminal para apurar a prática dos crimes previstos no artigo 54 e
60 da Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605/98).
Pode ser expedida, ainda, RECOMENDAÇÃO:
a) ao órgão ambiental para não conceder licença ou autorização sem a exigência do isolamento acústico do local, bem
como para proceder a INTERDIÇÃO do estabelecimento ou a
CASSAÇÃO de licença eventualmente concedida.
b) ao representante legal do estabelecimento investigado
para que se abstenha de exercer suas atividades sem o devido
licenciamento, bem como sem a adequação acústica do local.
8º Passo – O Termo de Compromisso e Ajustamento de
Condutas (TAC) deve conter, basicamente, a obrigação de não
fazer, consistente em não mais causar poluição sonora e abster
de exercer suas atividades sem as devidas licenças/autoriza70

ções, e as obrigações de fazer consubstanciadas no dever de
apresentar as licenças/autorizações expedidas pelos órgãos
competentes, bem como providenciar o isolamento acústico do
estabelecimento, por meio de elaboração de projeto técnico de
isolamento acústico, em acordo com as normas da ABNT (NBRs
10.151 e 10.152) e devidamente assinado por técnico habilitado,
com anotação da responsabilidade técnica – ART.
9º Passo – Acompanhar o cumprimento do TAC, promovendo a sua execução em caso de descumprimento total ou
parcial ou arquivamento dos autos com remessa ao CSMP, no
caso de cumprimento.
MODELOS
MODELO DE PORTARIA

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS, por meio
da Promotora de Justiça abaixo subscrita, em substituição na 15ª Promotoria de Justiça da Comarca de Goiânia, especializada na Defesa do
Meio Ambiente, no uso de suas atribuições legais e institucionais, com
fulcro nos artigos 129, III, da Constituição Federal; artigo 26, I, da Lei n.
8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público) e artigo 47, I, da
Lei Complementar Estadual n. 25/98 (Lei Orgânica do Ministério Público
do Estado de Goiás), resolve instaurar o presente procedimento administrativo para apurar o seguinte:
Considerando que “todos tem direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e
essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para
as presentes e futuras gerações” (art. 225 CF/88);
Considerando que o artigo 3º, inciso III, da Lei 6.938/81
(Lei da Política Nacional de Meio Ambiente), define poluição
como sendo “a degradação da qualidade ambiental resultante de
atividade que direta ou indiretamente:
a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da
população;
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b) criem condições adversas às atividades sociais e
econômicas;
c) afetem desfavoravelmente a biota;
d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente;
e)lancem matérias ou energia em desacordo com os
padrões ambientais estabelecidos.
Considerando a representação encaminhada a esta Especializada pelo CAO do Meio Ambiente, acompanhada de abaixoassinado dos moradores do Condomínio ............................, em
desfavor de um estabelecimento comercial denominado
............................, sito ............................, nesta capital, face a ocorrência de poluição sonora, decorrente da realização de shows ao
vivo durante as madrugadas.
Assim considerado, RESOLVE:
Instaurar o presente Procedimento Administrativo,
visando averiguar a ocorrência de poluição sonora e a regularidade ambiental do estabelecimento comercial denominado
............................ , desde já, determinando:
I - Autue-se a presente portaria e os documentos que a acompanham
pelo procedimento de praxe, registrando-se em livro próprio;
II - Encaminhe-se cópia da Portaria ao CAO de Defesa do Meio
Ambiente;
III – Requisite-se à Agência Municipal de Meio Ambiente –
AMMA, vistoria in loco, com medição dos níveis de emissão de
ruídos e consequente laudo técnico circunstanciado no empreendimento denominado ............................, nesta capital, a fim
de verificar a ocorrência de poluição sonora, bem como se o
referido estabelecimento está de acordo com o Código de Posturas e a legislação ambiental em vigor; em caso negativo, tomar
as medidas administrativas necessárias no sentido de
notificar/autuar o seu representante legal;
IV – Requisitem-se, ainda, à AMMA, informações sobre a existência de licença ambiental expedida em nome do estabelecimento supracitado, caso
negativo, se tramita naquela R. Agência processo de licenciamento ambiental e, em caso afirmativo, a fase em que se encontra;
V – Requisite-se ao representante legal do estabelecimento
supramencionado a apresentação de todos os licenças/autorizações necessárias ao seu funcionamento;
VI – Após, voltem-me conclusos para posteriores deliberações.
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Gabinete da 15ª Promotoria de Justiça - Núcleo de Defesa do
Meio Ambiente da Comarca de Goiânia, ...........................(data).
..........................................
Promotor(a) de Justiça
MODELOS DE OFÍCIOS
Modelo de Ofício ao órgão ambiental
Ofício Requisição n. 000/0000 – 15ªPJ
[data]
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A Sua Excelência o Senhor
[nome]
[cargo/função]
[endereço]
Nesta
Assunto: Procedimento Administrativo n.
Senhor [cargo/função],
A 15ª Promotoria de Justiça – Núcleo de Defesa do Meio Ambiente de Goiânia, pela Promotora de Justiça infra-assinada, no uso de
suas atribuições legais e institucionais, com fundamento no artigo 47, inciso
I, letra b, da Lei Complementar Estadual n. 25/98 (Lei Orgânica do Ministério
Público), visando instruir Procedimento Administrativo em trâmite nesta Especializada, vem à presença de Vossa Excelência, REQUISITAR:
- Vistoria in loco, com medição dos níveis de emissão
de ruídos e consequente elaboração de laudo técnico
circunstanciado no estabelecimento denominado
........................................., nesta capital, a fim de verificar
a ocorrência de poluição sonora, bem como se o mesmo
está de acordo com o Código de Posturas e a Legislação
Ambiental em vigor, caso positivo, tomar as medidas
administrativas necessárias.
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- Informações sobre a existência de licença ambiental expedida em nome do estabelecimento supracitado, caso
negativo, se tramita nessa R. Agência processo de licenciamento ambiental e, em caso afirmativo, a fase em que
se encontra.
Determina prazo improrrogável de 10 (dez) dias úteis,
a contar do recebimento deste, para o atendimento da REQUISIÇÃO acima, sob pena de serem tomadas as medidas legais
cabíveis ao caso em tela.
Sem mais para o momento, despeço-me.
..........................................
Promotor(a) de Justiça
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Modelo de Ofício ao Representante Legal do Estabelecimento
Investigado
Ofício Requisição n. 000/0000 – 15ªPJ
[data]
[nome]
[cargo/função]
[endereço]
Nesta
Assunto: Procedimento Administrativo nº 405/2008.
Senhor(a),
A 15ª Promotoria de Justiça – Núcleo de Defesa do Meio
Ambiente de Goiânia, pela Promotora de Justiça em Substituição
abaixo subscrita, no uso de suas atribuições legais e institucionais,
com fundamento no artigo 47, inciso I, letra b, da Lei Complementar
Estadual n. 25/98 (Lei Orgânica do Ministério Público), visando instruir
Procedimento Administrativo em trâmite nesta Especializada, vem à
presença de Vossa Senhoria REQUISITAR a apresentação dos documentos abaixo relacionados, referentes ao estabelecimento denominado
.............................., situado na .........................................., nesta capital:
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a) Licença de instalação e funcionamento expedida pela
Agência Municipal do Meio Ambiente – AMMA;
b) Alvará de localização e funcionamento expedido pela
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico – SEDEM;
c) Certidão de uso do solo expedida pela Secretaria Municipal de Planejamento – SEPLAM;
d) Alvará expedido pela Vigilância Sanitária;
e) Alvará expedido pelo Corpo de Bombeiros;
f) Contrato Social da empresa.
Determina prazo improrrogável de 10 (dez) dias úteis,
a contar do recebimento deste, para atendimento da REQUISIÇÃO acima, sob pena de serem tomadas as medidas legais
cabíveis ao caso em tela.
Sendo o que se apresenta para o momento, despeço-me.
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..........................................
Promotor(a) de Justiça
MODELO DE RECOMENDAÇÃO
Modelo de Recomendação – carnaval fora de época
Ofício n. 944/2008/81ª Prom.
Goiânia, 22 de setembro de 2008.
A sua Excelência [cargo/função],
[nome]
DD. Presidente da Agência Municipal do Meio Ambiente
A/C: Adriano da Paixão
A/C: Airton Rossi
Nesta
Senhor Presidente,
Considerando o advento do megaevento “MICARÊGOIÂNIA”,
a realizar-se, conforme ampla divulgação na mídia, nos dias 26, 27 e
28 de setembro do corrente ano, na área externa do GOIÂNIA ARENA,
caracterizada como área aberta;
Considerando as características do evento, conforme divulgação na mídia, de produção de som ao vivo pelos chamados
“Trios Elétricos” e ainda a reprodução mecânica de som, em ten75
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das ou boates, abertas, instaladas no pátio ou área externa do
Goiânia Arena, com a possibilidade concreta de produção de ruídos acima dos limites legais (artigo 49, § 3º) da Lei Complementar n.014/92, Código de Posturas do Município;
Considerando ainda o adensamento demográfico das
cercanias do Goiânia Arena, sendo concreta a possibilidade de
transtornos ao sossego público;
Assim considerado, com fulcro no artigo 47, VII da Lei Complementar n. 25 de 06.07.98, Lei Orgânica do Ministério Público do
Estado de Goiás, RECOMENDA-SE a Vossa Excelência:
1º) Para autorização e licenciamento do evento, caso haja
conveniência administrativa neste sentido, sejam adotados
critérios rígidos quanto à mecanismo de adequação acústica, a
fim de ser mitigada a propagação de ruídos, mantendo-a dentro
dos limites legais (artigo 49, § 3º do Código de Posturas);
2º) Sejam observados os limites previstos no artigo 47, §
2º, II, quanto à duração máxima do som ao vivo;
3º) Sejam monitorados todos os dias de evento, mediante
a medição dos decibéis produzidos, a fim de possibilitar adoção
de medidas administrativas e judiciais futuras, na hipótese de
constatação de dano, contra os responsáveis.
A documentação referida na presente recomendação, tais
como licença, autorização, aprovação de projetos de adequação
acústica e os laudos ou resultados das medições de produção de ruídos deverão ser encaminhados à 15ª ou 81ª Promotorias de Justiça,
no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis após o encerramento do
evento, [data], sob as penas do artigo 10 da Lei n. 7.347/85.
Sem mais para o momento, subscrevo-me.
Atenciosamente,
..........................................
Promotor(a) de Justiça

Modelo de Recomendação – fiscalização/interdição
Ofício n. 000/0000-15ªPJ
[data]
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A Sua Excelência o Senhor
[nome]
[endereço]
Nesta
Assunto: Estabelecimentos comerciais “Sebba Chopp” e “Espaço
Livre Chopp”

A 15ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA CAPITAL, especializada na Defesa do Meio Ambiente, por seu titular, no uso de
suas atribuições legais e institucionais, com fundamento na Lei
Complementar Estadual n. 25/98, Lei Orgânica do Ministério
Público, vem apresentar a presente RECOMENDAÇÃO, fazendo
nos seguintes termos:
Considerando a notícia trazida pela Oficial de Promotoria,
Sra. .................................., de que os estabelecimentos comerciais
..................... e ........................, localizados ................................,
respectivamente, ........................, nesta capital, estão causando
poluição sonora, principalmente nos finais de semana;
Considerando que "todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações" (Constituição Federal, Artigo 225);
Considerando que o artigo 3º, inciso III, da Lei n.
6.938/81, que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente, conceitua poluição como sendo a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente:
a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da
população;
b) criem condições adversas às atividades sociais e
econômicas;
c) afetem desfavoravelmente a biota;
d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente;
e) lancem matérias ou energia em desacordo com os
padrões estabelecidos.
Considerando que, segundo o artigo 63 do Decreto Estadual
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n. 1.745, de 06 de dezembro de 1979, que aprova o Regulamento da
Lei n. 8544, de 17 de outubro de 1978, que dispõe sobre a prevenção
e o controle da poluição do meio ambiente, “considera-se como
poluição sonora qualquer alteração das propriedades físicas do meio
ambiente causada por ruídos que, direta ou indiretamente, sejam
ofensivos à saúde, à segurança e ao bem estar da coletividade”;
Considerando ainda que, segundo o decreto estadual
acima mencionado, artigo 65, que “compete ao Município licenciar e fiscalizar todo e qualquer tipo de instalação de aparelhos
sonoros, engenhos que produzam ruídos, instrumentos de alerta
e advertência ou sons de qualquer natureza que, pela intensidade de volume, possam constituir perturbação ao sossego
público ou da vizinhança”;
Considerando que o Código de Posturas do Município de
Goiânia (Lei Complementar n. 014/92) , no seu art. 46, proíbe a perturbação do sossego e do bem-estar públicos ou da vizinhança com
ruídos ou sons de qualquer natureza, impondo aos estabelecimentos
potencialmente poluidores, a obtenção de licença prévia da
Prefeitura;
Considerando que a Lei 9.605, de 12.02.1998 (Lei de
Crimes Ambientais), em seu artigo 68, tipifica como conduta
ilícita, “deixar, aquele que tiver o dever legal ou contratual de
fazê-lo, de cumprir obrigação de relevante interesse ambiental”,
cominando pena de detenção de um a três anos, e multa;
Assim considerado, resolve RECOMENDAR a essa R.
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que proceda a fiscalização nos estabelecimentos comerciais ....................... , localizados
........................ , nesta capital, coibindo a prática da poluição
sonora e aplicando as sanções legais cabíveis aos casos de infração às normas ambientais vigentes, inclusive interdição dos estabelecimentos, observado o devido processo legal administrativo.
Certa de vossa atenção no atendimento a presente recomendação, aproveita da oportunidade para manifestar
protestos de estima e consideração.
..........................................
Promotor(a) de Justiça
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Modelo de Recomendação – licenciamento/isolamento acústico
Ofício n. 000/0000-15ªPJ
[data]
A Sua Excelência o Senhor
[nome]
[cargo/função]
[endereço]
Nesta
Assunto: Procedimento Administrativo nº 275/2006.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS, por
esta Promotora de Justiça que abaixo subscreve, em substituição
na 15ª Promotoria de Justiça de Goiânia, especializada na Defesa do Meio Ambiente, no uso de suas atribuições legais e institucionais, com fundamento no artigo 6º, XX da Lei Complementar
n.75/93, no artigo 80 da Lei n. 8.625/93 e na Lei Complementar
Estadual n. 25/98, Lei Orgânica do Ministério Público, vem à presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte RECOMENDAÇÃO, fazendo nos seguintes termos:
Considerando que incumbe ao Ministério Público a defesa
da ordem jurídica, sendo sua função institucional zelar pelo efetivo
respeito dos poderes públicos aos direitos assegurados na Carta
Magna, promovendo as medidas necessárias para sua garantia,
na forma dos arts. 127 e 129, II, da Constituição da República;
Considerando que compete ao Ministério Público expedir
recomendações visando ao efetivo respeito aos interesses, direitos
e bens cuja defesa lhe cabe promover;
Considerando que o artigo 3º, inciso III, da Lei 6.938/81
(Lei da Política Nacional de Meio Ambiente), define poluição
como sendo “a degradação da qualidade ambiental resultante de
atividade que direta ou indiretamente:
a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da
população;
b) criem condições adversas às atividades sociais e
econômicas;
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c) afetem desfavoravelmente a biota;
d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio
ambiente;
e) lancem matérias ou energia em desacordo com os
padrões ambientais estabelecidos.
Considerando o previsto nos artigos 46, 47 e 48 do
Código de Posturas do Município de Goiânia:
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Art. 46 - É proibido perturbar o sossego e o bem-estar públicos ou da
vizinhança com ruídos, algazarras, barulhos ou sons de qualquer natureza, excessivos e evitáveis, produzidos por qualquer forma.
Art. 47 - A instalação e o funcionamento de qualquer tipo de aparelho
sonoro, engenho que produza ruídos, instrumento de alerta, propaganda
para o exterior dos estabelecimentos comerciais, industriais, prestadores
de serviços e similares dependem de licença prévia da Prefeitura.
Art. 48 - Em circunstâncias que possam comprometer o sossego público,
não será permitida a produção de música ao vivo nos bares, choparias, casas
noturnas e estabelecimentos similares que não estejam dotados de isolamentos acústicos, de forma a impedir a propagação do som para o exterior.

Considerando que o artigo 60 da Lei Federal 9.605/98 (Lei
dos Crimes e Infrações Administrativas contra o Meio Ambiente)
tipifica como crime “construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer
funcionar, em qualquer parte do território nacional, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou
autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando
as normas legais e regulamentares pertinentes”, cominando ao
agente infrator pena de “detenção, de um a seis meses, ou multa,
ou ambas as penas cumulativamente”;
Considerando que o artigo 67, da Lei de Crimes Ambientais tipifica, ainda, como crime, a conduta do funcionário público
que conceder licença, autorização ou permissão em desacordo
com as normas ambientais, para as atividades obras ou serviços
que dependem de licenciamento ambiental;
Considerando que tramita nesta Especializada procedimento administrativo registrado sob o n. 275/2006, cujo objeto de
investigação trata-se da ocorrência de poluição sonora decorrente
da utilização de som mecânico e ao vivo, no estabelecimento denominado ..........................., localizado ..........................., nesta
Capital, bem como a regularidade ambiental do estabelecimento
supracitado;
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..........................................
Promotor(a) de Justiça
Modelo de Termo de Compromisso e Ajustamento de Conduta – TAC
Termo de Compromisso, Responsabilidade e
Ajustamento de Conduta
Pelo presente instrumento, denominado Termo de Compromisso, Responsabilidade e Ajustamento de Conduta, com
fulcro no parágrafo 6º, do art. 5º, da Lei n. 7.347/85, regulamentado pelo Código de Defesa do Consumidor – Lei 8.078/90, que
acrescentou o parágrafo 6º da mencionada Lei, em que figura de
um lado o Ministério Público do Estado de Goiás, por intermédio
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Considerando que o estabelecimento em comento é totalmente aberto, ausente de qualquer isolamento acústico;
Considerando que segundo informado pela Representante Legal do referido estabelecimento, foi protocolado nessa R.
Agência, pedido de licenciamento ambiental;
Assim considerado, resolve RECOMENDAR a esta R.
Agência Municipal de Meio Ambiente – AMMA para que adote as
providências necessárias no sentido de NOTIFICAR/AUTUAR/INTERDITAR o estabelecimento denominado ..........................., vez
estar realizando atividade potencialmente poluidora, sem a devida
licença ambiental expedida pelo órgão ambiental competente.
RECOMENDA, ainda, a essa R. Agência para que não
conceda licença/autorização ambiental para o estabelecimento
supra citado, localizado na ..........................., nesta Capital, sem
que antes seja realizada a vedação acústica do local, mediante
elaboração de projeto técnico, devidamente assinado por profissional habilitado e com a devida A.R.T., e aprovado por esta R.
Agência.
Cabe ressaltar que o eventual descumprimento à presente recomendação ensejará a adoção de medidas administrativas, cíveis e penais.
Certo de vossa atenção, aproveita a oportunidade para
manifestar protestos de estima e consideração.
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da Promotora de Justiça infra-assinado, doravante denominado
compromitente, e de outro lado, a pessoa jurídica de direito privado denominada ......................... que atua no ramo de realização
de eventos ...................(nome de fantasia) , inscrita no CNPJ sob
o n. ............................, situada na ......................, nesta Capital,
neste ato representada pelo ................................, brasileiro,
casado, RG ......................., CPF ......................., nesta Capital,
doravante denominada compromissária, firmam perante o Núcleo
de Defesa do Meio Ambiente da Comarca de Goiânia, 15ª Promotoria de Justiça, sediado à Rua 23, esquina com Avenida B,
Quadra 06, Lotes 15/24, Sala 161, Edifício Sede do Ministério
Público, Setor Jardim Goiás, nesta Capital, o presente Termo, nos
autos do Procedimento Administrativo em trâmite nesta Especializada,
registrado sob o n. 405/2008, visando a regularização das atividades
da empresa supra referenciada de acordo com as normas legais e
regulamentares pertinentes.
Cláusula Primeira
A Compromissária reconhece a procedência do objeto do
Procedimento Administrativo registrado sob o n.º 405/2008, que
tramita junto a esta Promotoria de Justiça, no sentido de que exerce
atividade potencialmente poluidora na ............................., nesta
Capital, sem as devidas licenças/autorizações expedidas pelos
órgãos competentes, bem como emitindo ruídos em níveis acima
do permitido em lei.
Cláusula Segunda
A Compromissária assume o compromisso e a responsabilidade consistente na Obrigação De Não Fazer consubstanciada na
proibição de causar poluição ambiental de qualquer espécie na propriedade localizada no endereço citado na cláusula anterior, sobretudo
emitir ruídos acima dos índices permitidos na legislação municipal
competente, visando a proteção do meio ambiente equilibrado e dos
interesses coletivos e difusos do cidadão.
Cláusula Terceira
A Compromissária assume o compromisso e a responsabilidade na Obrigação de Não Fazer consistente em se abster de exercer
suas atividades sem as licenças necessárias para o seu funcionamento, a saber:
a) licença ambiental de instalação e de funcionamento, expedidas pela Agência Municipal de Meio Ambiente – AMMA (antiga
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Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA);
b) certidão de uso do solo da Secretaria Municipal de
Planejamento e Urbanismo – SEPLAM;
c) alvará de localização e funcionamento e alvará de funcionamento em horário diferenciado expedidos pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico – SEDEM;
d) alvará expedido pela Vigilância Sanitária;
e) alvará expedido pelo Corpo de Bombeiros.
Cláusula Quarta
A Compromissária assume o compromisso e a responsabilidade na Obrigação de Fazer consubstanciada no dever de apresentar
ao Ministério Público, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados da data da assinatura do presente ajustamento, todas as licenças
mencionadas na cláusula anterior.
Cláusula Quinta
Visando dar cumprimento ao que preconiza a Instrução
Normativa n. 002/2006-SEMMA, artigo 2º (“Os bares, boates e
demais estabelecimentos de diversão noturna observarão em
suas instalações normas técnicas de adequação acústica, de
modo a não causar poluição e perturbação do sossego público”),
a Compromissária assume o compromisso e a responsabilidade
da Obrigação de Fazer consistente em promover a devida adequação acústica do seu estabelecimento, por meio de elaboração
de projeto técnico de isolamento acústico, de acordo com as normas da ABNT (NBRs 10.151 e 10.152) e devidamente assinado
por técnico habilitado, com anotação da responsabilidade técnica
– ART, no prazo máximo e improrrogável de 90 (noventa) dias, a
contar da assinatura do presente instrumento.
§1º. A Compromissária se compromete a elaborar e apresentar à Agência Municipal de Meio Ambiente – AMMA, no prazo de
30 (trinta) dias a contar da presente data, o projeto constante no
caput da presente cláusula, bem como encaminhar cópia do mesmo
ao Ministério Público – 15ª Promotoria de Justiça.
§2º. A Compromissária se compromete a executar o projeto supracitado no prazo de 60 (sessenta) dias contados da presente data.
§3º. A Compromissária se compromete, ainda, a apresentar
a comprovação do cumprimento das obrigações anteriormente assumidas, mediante laudo técnico circunstanciado das intervenções
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realizadas, bem como laudo de emissão dos níveis de ruídos, assinados por técnico habilitado com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias
contados da assinatura do presente termo.
Cláusula Sexta
A compromissária se compromete, no caso de alienação
do estabelecimento denominado ......................, a transferir as
obrigações contidas neste Termo de Ajustamento de Condutas a
sua eventual sucessora na mesma atividade.
Cláusula Sétima
Certifica a compromissária possuir pleno conhecimento de
que o presente Termo de Compromisso, Responsabilidade e Ajustamento de Conduta possui eficácia de título executivo extrajudicial, podendo, após constatado o não cumprimento, total ou
parcial, das obrigações estabelecidas nas cláusulas anteriores, ser
executado imediatamente, visando a interdição imediata do estabelecimento, bem como impor à mesma multa diária no valor de
R$ 500,00 (quinhentos reais), acrescida de atualização monetária,
adotando-se para tanto os índices utilizados pelo Tribunal de
Justiça do Estado de Goiás para correção dos débitos judiciais,
até o adimplemento total do presente termo, independentemente
da ação de execução específica das obrigações, nos termos do
disposto no parágrafo 6º, do art. 5º, da Lei Federal n. 7.347/85.
Parágrafo único: A multa estabelecida será recolhida em
favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente, criado pela Lei Municipal n. 7.526/95, conta corrente n. 54-0, Operação 006, Agência 1842 (Apinajés), Caixa Econômica Federal.
Cláusula Oitava
O não pagamento da multa implica em sua cobrança pelo Ministério
Público, com correção monetária, juros de 1% (um por cento) ao mês, e
multa de 2% (dois por cento) sobre o montante devido.
Cláusula Nona
O não cumprimento de quaisquer das cláusulas aqui
avençadas implicará na imediata paralisação das atividades da empresa “Recanto dos Ipês”, até total regularização ambiental da atividade, independentemente de qualquer notificação judicial prévia.
Cláusula Décima
O fiel cumprimento do presente compromisso será fiscalizado
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, que poderá, a qualquer tempo, diante
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de novas informações ou se assim as circunstâncias o exigirem, retificá-lo ou complementá-lo, determinando outras providências que se
fizerem necessárias.
Cláusula Décima Primeira
Fica eleito o foro da Comarca de Goiânia, como único e
competente, para dirimir quaisquer litígios que porventura venha
ocorrer entre as partes.
Assim exposto, por estarem cientes de suas obrigações
e encargos, com a disposição de cumpri-los subscrevem, abaixo,
em 3 (três) vias de igual teor e forma.
[data]
[nome]
[nome fantasia de firma]
[nome promotor]
TESTEMUNHAS:
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..............................................................
CPF n.
..............................................................
CPF n.
DECISÕES/JURISPRUDÊNCIAS
EMENTA: DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA AMBIENTAL. POLUIÇÃO SONORA. 1 - AO
MUNICÍPIO COMPETE PROTEGER O MEIO AMBIENTE
E COMBATER A POLUIÇÃO EM QUALQUER DE SUAS
FORMAS, CONFORME DISPÕE O ARTIGO 23, VI DA
CONSITUIÇÃO FEDERAL. 2 - A POLUIÇÃO SONORA
OFENDE O MEIO AMBIENTE E AFETA O INTERESSE
DIFUSO E COLETIVO, À MEDIDA QUE OS NIVEIS EXCESSIVOS DE SONS E RUÍDOS CAUSAM DETERIORAÇÃO NA QUALIDADE DE VIDA, NA RELAÇÃO
ENTRE AS PESSOAS, SOBRETUDO QUANDO ACIMA
DOS LIMITES SUPORTÁVEIS PELO OUVIDO HUMANO
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OU PREJUDICIAIS AO REPOUSO NOTURNO E AO
SOSSEGO PÚBLICO. REMESSA CONHECIDA E IMPROVIDA. (TJGO – 3ª Câmara Cível – Recurso 190270/195 - DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – Processo n.
200900730514 , Comarca Goianira-GO., Fonte DJ 386
DE 29.07.2009, Relator Dr. Donizete Martins de Oliveira).
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EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL/URBANÍSTICA. ESTABELECIMENTO COMERCIAL (BAR). POLUIÇÃO SONORA. SENTENÇA DE
EXTINÇÃO DO FEITO CASSADA. 1 - NÃO DEVE
PREVALECER A SENTENÇA MONOCRÁTICA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
ANTE A EXISTÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS DE
QUE A MUDANÇA DE TITULARIDADE NO FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL (BAR)
NÃO AFASTOU A VIOLAÇÃO AMBIENTAL (SONORA)
QUE TEM COMO TITULAR A COMUNIDADE LOCAL. 2
- VISLUMBRA-SE, NA ESPÉCIE, EXISTIR O INTERESSE
PROCESSUAL E A NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO
DO ESTADO-JUIZ MEDIANTE PROVOCAÇÃO DO DETENTOR DA ATRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL PARA A
DEFESA DO INTERESSE META INDIVIDUAL, ARTIGOS
127, 129 E 225 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, JA QUE O
APELADO NÃO SE PREOCUPOU EM AFASTAR OS
OBSTÁCULOS APRESENTADOS, COMO ATENDER
ÀS EXIGÊNCIAS DAS LEGISLAÇÕES ESPECÍFICAS, DEGRADANDO O MEIO AMBIENTE E O
SOSSEGO DOS CIRCUNJACENTES. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO. (TJGO – 3ª Câmara Cível
– Recurso 106874-7/188 - APELAÇÃO CÍVEL – Fonte
DJ 14994 de 07.05.2007 – Processo 200604239461
– Comarca Itumbiara-GO., Relator Des. Rogerio Aredio Ferreira)
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. POLUIÇÃO
SONORA. I - SE AS PROVAS QUE ACOMPANHAM A INICIAL DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA DEMONSTRAM QUE O
ESTABELECIMENTO COMERCIAL VEM EMITINDO RUÍ86
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DOS NO PERÍODO NOTURNO ACIMA DOS LIMITES TOLERADOS POR LEI, PERTURBANDO O SOSSEGO PÚBLICO, CORRETO SE MOSTRA O PROVIMENTO LIMINAR QUE
DETERMINA A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DE MÚSICAS,
COMINANDO MULTA PELO DESCUMPRIMENTO. II -AGRAVO
CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNANIME (TJGO – 2ª Câmara Cível – Recurso 42769-8/180 - AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Fonte DJ 4546 de 04.07.2005 – Processo n. 200500053752 – Comarca
Trindade-GO, - Relator Des. Marilia Jungmann Santana).

87

88

POLUIÇÃO VISUAL
MARTA MORIYA LOYOLA
Promotora de Justiça

RICARDO SANTOS COUTINHO
PeritO Ambiental

A poluição visual, de forma semelhante à poluição sonora,
deixou de ser tratada como questão meramente estética e passou a
ser considerada ponto importante na aferição da qualidade de vida
e saúde pública da população, principalmente daquela que reside
em grandes centros urbanos.
Conquanto possa ser constatada tanto no meio ambiente
natural como no artificial (ou cultural) e, ainda, na zona urbana
ou rural, por se tratar de intervenção humana característica das
atividades econômicas, a poluição visual predomina no meio ambiente urbano e artificial.
Necessário ressaltar que a poluição visual requer prévia
fixação técnica e legal dos índices de tolerabilidade e admissibilidade, porquanto as cidades devem cumprir sua função social, sem
prejuízo do bem-estar da população e, considerando que mais de
80% da população brasileira reside no meio urbano, imperioso
cuidarmos da qualidade de vida dessas pessoas que, consciente
ou inconscientemente, sofrem os efeitos causados pela poluição
visual (outdoors, cartazes, totens, placas, cavaletes, infláveis,
backlights, frontlights, painéis eletrônicos e similares), dispostos,
de forma totalmente desordenada, em ambientes urbanos.
A par da desvalorização e descaracterização dos espaços
urbanos, a poluição visual traz efeitos nefastos à saúde psíquica
do ser humano, à medida que promove desconforto espacial e visual àqueles que transitam e residem nesses locais, aumentando
a carga neurótica da vida cotidiana e o estresse já sofrido pelos
habitantes de centros urbanos.
As fontes de poluição visual comprometem a possibilidade
de percepção de referenciais arquitetônicos da paisagem urbana,
degradando os centros urbanos, que perdem a coerência das
fachadas de suas edificações, provocando a desarmonia entre a
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INTRODUÇÃO

publicidade ali veiculada e a característica original da cidade.
Contudo, por ser interesse difuso, que envolve avaliações
caracterizadas por relevante grau de subjetividade, as quais
variam conforme os costumes locais e as concepções estéticas
e culturais e, portanto, de difícil constatação, a poluição visual
enfrenta dificuldades de legislação e fiscalização.
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CONCEITO E NOÇÕES GERAIS
Conforme visto anteriormente, o artigo 3º, inciso III, da Lei
6.938/81 (Lei da Política Nacional de Meio Ambiente), ao conceituar
poluição, elencou dentre outras atividades capazes de causar
degradação ambiental, aquelas que prejudicam a saúde, a segurança e o bem-estar da população, ou que afetam as condições estéticas do ambiente (alíneas “a” e “d”), razão pela qual a poluição
visual encontra-se perfeitamente enquadrada na definição genérica
de poluição, constante do dispositivo supramencionado.
Considerando que o meio ambiente artificial busca tutelar
a sadia qualidade de vida nos espaços habitados pelo homem,
temos que a poluição visual consiste em qualquer alteração resultante das atividades que causam degradação da qualidade ambiental desses espaços, vindo a prejudicar, direta ou indiretamente,
a saúde, a segurança e o bem-estar da população, bem como criar
condições adversas às atividades sociais e econômicas ou a afetar
as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente.1
Poluição visual pode, então, ser entendida como qualquer
ação humana que altera negativamente a paisagem natural ou
urbana, gerando ofensa visual e, em consequência, o desequilíbrio do meio ambiente artificial.
Ressalte-se, por fim, que a cidade que se diz sustentável
respeita a herança deixada pelas gerações anteriores, cultivando
obras de arte, monumentos e bairros com características peculiares, restaurando áreas que foram degradadas pelo tempo e
pelo homem, buscando harmonizar o desenvolvimento
econômico e a preservação do meio ambiente e melhoria da
qualidade de vida.
FIORILLO, C. A. P. Curso de direito ambiental brasileiro. 4 ed. São Paulo:
Saraiva, 2003, p. 128.

1
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Art. 63. Alterar o aspecto ou estrutura de edificação ou local especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial, em razão
de seu valor paisagístico, ecológico, turístico, artístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental, sem autorização da autoridade competente ou em desacordo com a concedida:
Pena - reclusão, de um a três anos, e multa.
Art. 64. Promover construção em solo não edificável, ou no seu entorno, assim considerado em razão de seu valor paisagístico,
ecológico, artístico, turístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico,
etnográfico ou monumental, sem autorização da autoridade competente ou em desacordo com a concedida:
Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.
Art. 65. Pichar, grafitar ou por outro meio conspurcar edificação ou
monumento urbano:
Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.
Parágrafo único. Se o ato for realizado em monumento ou coisa
tombada em virtude do seu valor artístico, arqueológico ou histórico,
a pena é de seis meses a um ano de detenção, e multa.

A Lei 4717/65, prevê a possibilidade de propositura de ação popular
para a defesa do patrimônio artístico, estético e turístico (art. 1º, §1º).
A ordem urbanística também pode ser passível de defesa por
meio da Ação Civil Pública, regulamentada pela Lei 7.347/85 (art. 1º, III).
O Decreto-Lei 25/37, que organiza a proteção do patrimônio
histórico e artístico nacional, exige, em seu artigo 18, a autorização
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A proteção do meio ambiente urbano possui, no nosso ordenamento jurídico, fundamento constitucional. O artigo 180, inciso III,
da Constituição da República, determina a “preservação, proteção e
recuperação do meio ambiente urbano”. Já o artigo 182, caput, da
Carta Magna, estabelece como objetivo da política de desenvolvimento urbano a garantia do bem-estar dos habitantes das cidades.
O texto constitucional ainda determina a competência cumulativa entre os entes federados para fiscalizar o cumprimento das disposições legais relativas à ordem paisagística (art. 23, III e VI, da CR).
O Estatuto da Cidade (Lei 10.257/01) traz diversos dispositivos protetores da paisagem urbana, visando ordenar o
pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade.
A Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605/98) tipifica algumas
condutas envolvendo poluição visual, senão vejamos:
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do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional para colocação de anúncios ou cartazes na vizinhança da coisa tombada.
O Código Eleitoral (Lei 4737/65), em seu artigo 243, inciso VIII, veda a propaganda que prejudique a higiene e a estética urbana ou contravenha as posturas municipais ou a
qualquer outra restrição de direito.
A Lei 9.504/97, que dispõe sobre as eleições, também
tutela a estética urbana durante as eleições.
O Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) também
traz dispositivos relacionados à paisagem urbana (artigos 36, 37 e 68).
Visando evitar a ocorrência de acidentes de trânsito, o Código
de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/98) proíbe a afixação de publicidade
em determinados locais da cidade, ante suas peculiaridades.
A poluição visual pode, ainda, ser combatida por meio das
leis municipais de ordenamento urbano (leis de zoneamento), nos
códigos municipais de obras e de posturas, Planos Diretores ou
em outras leis complementares, sendo que a competência da Municipalidade para legislar sobre assunto de interesse local e de
promover o controle do uso e ocupação do solo urbano, encontra
fundamento no artigo 30, I e VIII, da Constituição da República.
No Município de Goiânia a poluição visual é regulamentada
no Plano Diretor (art. 14, IV), no Código de Posturas (Lei Complementar n. 014, de 29.12.92), em seus artigos 138 a 154, bem como
no Decreto n. 1347, de 31.05.2004, que regulamenta o Código de
Posturas no concernente à exploração de publicidade em Goiânia.
ASPECTOS RELEVANTES SOB O FOCO MINISTERIAL
Neste ponto, faço a remessa aos itens “Do licenciamento, da
fiscalização e do controle” do Capítulo anterior (Poluição Sonora).
Aspectos técnicos acerca da Poluição Visual
Adefinição de poluição visual tem sido esboçada por diversos autores,
assumindo um caráter mais abrangente para alguns, e mais objetivo para outros.
Sob uma ótica mais abrangente, citam-se as considerações de Ferrara2,
para quem “a poluição visual urbana é um significado determinado pela imposFERRARA, L. D. Poluição Visual e leitura do ambiente urbano. São Paulo: FAUUSP, 1976. p. 1.
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sibilidade que o usuário encontra para apropriar-se do espaço e usá-lo”, as de
Miname e Guimarães Jr. 3, que concluem que “há poluição visual quando o
campo visual do cidadão se encontra de tal maneira que a sua percepção dos
espaços da cidade é impedida ou dificultada”, e a de Vargas e Mendes 4, que
definem a poluição visual como:

Já sob uma ótica mais objetiva, podem-se citar as considerações
de Homem de Melo5, para quem a “a poluição visual seria, grosso modo,
o excesso de sinais comerciais – placas, letreiros luminosos – justapostos
ou sobrepostos à arquitetura” e a de França Jr.6, que define a poluição visual como a “a proliferação indiscriminada de 'outdoors', cartazes, formas
diversas de propaganda e outros fatores que causem prejuízos estéticos
à paisagem urbana local”.
Embora seja evidente a interferência de anúncios publicitários
nas grandes cidades, a ponto de autores os associarem a stress,
fadiga, ansiedade, depressão7 e irritação, Mendes8 ressalta que os
parâmetros para mensurar a poluição visual são altamente subjetivos,
ao contrário de outros tipos de poluição, como a da água, do ar, do
solo e sonora, para as quais existem “parâmetros concretos e mensuráveis para o estabelecimento de 'limites' a partir dos quais se pode
considerar degradada a qualidade ambiental e ameaçada a saúde
MINAMI, I.; GUIMARÃES JR., J. L. A questão da ética e da estética no meio ambiente urbano ou porque todos devemos ser belezuras. Arquitextos, n. 15, texto
especial n. 94, agosto de 2001. Disponível em: http://www.vitruvius.com.br/arquitextos/arq000/esp094.asp. Acesso em: 17.02.2010.
4
VARGAS, H. C.; MENDES, C. F. Poluição visual e paisagem urbana: quem lucra
com o caos? Arquitextos, n. 20, texto especial n. 116, janeiro de 2002. Disponível em:
http://www.vitruvius.com.br/arquitextos/arq000/esp116.asp. Acesso em 17.02.2010.
5
MELO, F. I. H. Poluição visual ou signofobia? In: SÃO PAULO, CENTRO XXI, ENTRE
HISTÓRIAS E PROJETO. São Paulo: Associação Viva o Centro, 1994.
6
FRANÇA JR., R. H. Poluição visual urbana. Disponível em: http://ambientes.ambientebrasil.com.br/urbano/poluicao/poluicao_visual_urbana.html.
Acesso
em:
17.02.2010.
7
MAURANO, A. A poluição visual e a nova lei paulista de publicidade. Disponível em:
http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=9498. Acesso em: 17.02.2010.
8
MENDES, C. F. Paisagem urbana: uma mídia redescoberta. São Paulo: Ed. Senac, 2006.
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o limite a partir do qual o meio não consegue mais digerir os elementos causadores das transformações em curso, e acaba por perder as
características naturais que lhe deram origem. No caso, o meio é a
visão, os elementos causadores são as imagens, e as características
iniciais seriam a capacidade do meio de transmitir mensagens.

dos habitantes de determinado lugar”. A percepção de poluição visual da população de determinado local é outro aspecto importante a considerar. Pesquisa espontânea realizada pelo IBOPE,
na cidade de São Paulo, sobre o que é poluição visual (quadro
1), revelou que, além de anúncios publicitários, boa parte dos entrevistados considera como poluição visual pichações, lixo e sujeira nas ruas. O esgoto a céu aberto e fiações elétricas também
foram lembradas. Outro dado importante da pesquisa é que 21%
dos entrevistados não souberam responder ou não opinaram, ou
seja, parte da população desconhece o significado de poluição
visual, o que interfere na percepção do problema.

Poluição visual

Quadro 1 – O que é poluição visual (adaptado de IBOPE, 2006)9.

IBOPE. Poluição visual na cidade de São Paulo. Pesquisa quantitativa de opinião
pública. 2006. Disponível em: http://www.ibope.com.br/opiniao_publica/downloads/opp144_centraldeoutdoor_ago06.pdf. Acesso em: 17.02.2010.

9
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Outra questão importante levantada por Mendes10 diz respeito
à identidade de algumas cidades. Para a autora, “o congestionamento
de mercadorias, pessoas, veículos e imagens pode significar vitalidade e dinamismo, e deixar para trás qualquer impressão de poluição
visual” e conclui que:
Os anúncios publicitários veiculados no espaço público visível podem,
portanto, desempenhar papéis positivos nas grandes metrópoles ocidentais contemporâneas sob vários aspectos: o sociocultural, o da
utilização do espaço e ainda o da composição da paisagem urbana.

Assim, por se tratar de matéria extremamente subjetiva,
a eficácia no combate à poluição visual enseja a criação de
política municipal que confira objetividade ao tema, a qual deve
ser construída de forma participativa, com representantes dos
diferentes setores da sociedade.

Em virtude da subjetividade do tema poluição visual e,
consequentemente, da necessidade de regramento municipal
que ofereça elementos objetivos que subsidiem uma efetiva fiscalização, as recomendações apresentadas nesta seção limitamse a diretrizes gerais, nas quais procurou-se ressaltar os
aspectos relacionados a segurança e mobilidade. Ressalta-se
que a maior parte destas diretrizes foram retiradas da lei “Cidade
Limpa” (lei 14.223/06), do município de São Paulo.
A colocação de elementos que alterem a paisagem urbana
deve observar as seguintes diretrizes:
- o livre acesso de pessoas e bens à infraestrutura urbana;
- a priorização da sinalização de interesse público com a
finalidade de não confundir condutores de veículos e garantir a
livre e segura locomoção;
- a proteção, a preservação e a recuperação do
patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico da cidade.
Todo anúncio deve:
2

MENDES, op. cit.
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Recomendações técnicas

Poluição visual

- oferecer condições de segurança ao público;
- ser mantido em bom estado de conservação quanto a
estabilidade, resistência dos materiais e aspecto visual;
- receber tratamento final adequado em todas as suas superfícies, inclusive na sua estrutura;
- atender as normas técnicas pertinentes à segurança e
estabilidade de seus elementos;
- atender às normas técnicas emitidas pela Associação
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, pertinentes às distâncias das
redes de distribuição de energia elétrica, ou a parecer técnico emitido
pela empresa responsável pela distribuição de energia elétrica;
- não prejudicar a visibilidade de sinalização de trânsito ou
outro sinal de comunicação institucional, destinado à orientação
do público, bem como a numeração imobiliária e a denominação
dos logradouros;
- não provocar reflexo, brilho ou intensidade de luz que
possa ocasionar ofuscamento, prejudicar a visão dos condutores
de veículos, interferir na operação ou sinalização de trânsito ou
causar insegurança ao trânsito de veículos e pedestres;
Deve ser proibida a instalação de anúncios em:
- leitos dos rios e cursos d'água, reservatórios, lagos e represas;
- poste de iluminação pública ou rede de telefonia, inclusive cabines e telefones públicos;
- torres ou postes de transmissão de energia elétrica;
- nos dutos de gás e de abastecimento de água;
- acoplados à sinalização de trânsito;
- obras públicas de arte, tais como pontes, passarelas,
viadutos e túneis;
- nas árvores de qualquer porte;
Também deve ser proibida a colocação de anúncio na
paisagem que:
- oblitere, mesmo que parcialmente, a visibilidade de bens
tombados;
- prejudique a insolação ou a aeração da edificação em
que estiver instalado dos imóveis vizinhos;
- apresente conjunto de formas e cores que se confundam com as convencionadas para a sinalização de trânsito ou
para a prevenção e o combate a incêndios.
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MODELOS
MODELO DE PORTARIA

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS,
através da Promotora de Justiça abaixo subscrita, em substituição
perante a 15ª Promotoria de Justiça da Comarca de Goiânia, especializada na Defesa do Meio Ambiente, no uso de suas
atribuições legais e institucionais, com fulcro nos artigos 129, III,
da Constituição Federal; artigo 26, I, da Lei n. 8.625/93 (Lei
Orgânica Nacional do Ministério Público) e artigo 47, I, da Lei
Complementar Estadual n. 25/98 (Lei Orgânica do Ministério
Público do Estado de Goiás), resolve instaurar o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO para apurar o seguinte:
Considerando que “todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e
essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para
as presentes e futuras gerações” (art. 225 CF/88);
Considerando que o artigo 3º, inciso III, da Lei 6.938/81
(Lei da Política Nacional de Meio Ambiente), define poluição
como sendo “a degradação da qualidade ambiental resultante de
atividade que direta ou indiretamente:
a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população;
b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas;
c) afetem desfavoravelmente a biota;
d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio
ambiente;
e) lancem matérias ou energia em desacordo com os
padrões ambientais estabelecidos”.
Considerando o art. 60 da Lei de Crimes Ambientais (Lei
9.605/98), que assim dispõe:
Art. 60. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em
qualquer parte do território nacional, estabelecimentos, obras ou
serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos
órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e
regulamentares pertinentes:
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Portaria n. 000/0000 -15ªPJ

Poluição visual

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa, ou ambas as penas
cumulativamente.

Considerando a representação encaminhada a esta Especializada,
acompanhada de abaixo-assinado dos moradores vizinhos do
.................................., que noticia sobre um painel de propaganda de proporções gigantescas, em fase de instalação no .................................., nesta
capital, causando poluição visual, transtornos e aborrecimentos aos vizinhos,
uma vez a luminosidade é de altíssimo dano aos moradores que estão mais
próximos.
Assim considerado, RESOLVE:
Instaurar o presente Procedimento Administrativo,
visando averiguar a regularidade ambiental do painel de propraganda de grandes proporções em instalação no ....................,
nesta capital, desde já, determinando:
I - Autue-se a presente portaria e os documentos que acompanham, pelo procedimento de praxe, registrando-se em livro próprio;
II - Seja encaminhada cópia da Portaria ao CAO de Defesa do Meio Ambiente;
III - Requisite-se à Agência Municipal de Meio Ambiente
– AMMA, vistoria in loco e consequente laudo técnico circunstanciado no ......................................, nesta capital, a fim de verificar
se o painel de propaganda em instalação nesse endereço está
de acordo com o Código de Posturas e a legislação ambiental
em vigor; caso negativo, tomar as medidas administrativas
necessárias no sentido de notificar/autuar o responsável pelo
referido painel;
IV - Requisite-se à Secretaria Municipal de Fiscalização
Urbana – SEFUR, idem ao item anterior;
V - Após, voltem-me conclusos para posteriores deliberações.
Gabinete da 15ª Promotoria de Justiça - Núcleo de Defesa do
Meio Ambiente da Comarca de Goiânia, aos seis dias do mês de
maio do ano de 2008.
..........................................
Promotor(a) de Justiça
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MODELO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO AMBIENTAL OU DE FISCALIZAÇÃO
Ofício Requisição n. 000/0000 – 15ªPJ
[data]
A Sua Excelência o Senhor
[nome]
[cargo/função]
[endereço]
Nesta
Assunto: Procedimento Administrativo n. 000/0000.

A 15ª Promotoria de Justiça – Núcleo de Defesa do Meio
Ambiente de Goiânia, pela Promotora de Justiça em Substituição
infra-assinado, no uso de suas atribuições legais e institucionais,
com fundamento no artigo 47, inciso I, letra b, da Lei Complementar Estadual n. 25/98 (Lei Orgânica do Ministério Público),
visando instruir Procedimento Administrativo em trâmite nesta Especializada, vem à presença de Vossa Excelência, REQUISITAR:
- Vistoria in loco, e consequente elaboração de laudo técnico circunstanciado no ..........................., nesta capital, a fim de
verificar se o painel de propaganda de grandes proporções em
instalação no local está de acordo com o Código de Posturas e
a Legislação Ambiental em vigor; caso positivo, tomar as medidas administrativas necessárias no sentido de NOTIFICAR/AUTUAR o responsável pelo referido equipamento.
- Informações sobre a existência de licença ambiental
para instalação do referido painel de propaganda; caso negativo,
se tramita nessa R. Agência processo de licenciamento ambiental e, em caso afirmativo, a fase em que se encontra.
Determina prazo improrrogável de 10 (dez) dias úteis, a
contar do recebimento deste, para o atendimento da REQUISIÇÃO acima, sob pena de serem tomadas as medidas legais
cabíveis ao caso em tela.
Sem mais para o momento, despeço-me.
..........................................
Promotor(a) de Justiça
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Senhor Presidente,

DECISÕES/JURISPRUDÊNCIAS
EMENTA: “Mandado de segurança - Lei Municipal n.
14.223/06 - Restrição aos anúncios publicitários em
imóvel público ou privado, habitado ou não, evitando com
isso, a poluição visual na cidade - Prevalência do Interesse local do Município – Ordenação da paisagem urbana
que não afronta qualquer princípio ou garantia constitucional - Aplicação dos artigos 30, I e VII; 182, da Constituição
Federal e 148, I, III, IV e V; 149, VI; 149-A, da Lei Orgânica
do Município de São Paulo - Denegação da segurança confirmada - Decisão de Primeiro Grau mantida - Recurso da
impetrante não provido.” (TJSP – 2ª Câmara de Direito
Público - Apelação Cível n. 681.969.5/7-00, Relator Des.
Henrique Nelson Calandra)

Poluição visual

EMENTA:
"I - Embargos declaratórios opostos por ambas as partes.
Alegação de erro material pela Municipalidade. Ocorrência. No mais, inocorrência de omissão suscitada pela
embargante-autora. Falta dos requisitos legais do artigo
535 do Código de Processo Civil. Inexistência de omissão no julgado. Função de prequestionamento.
II - Publicidade urbana - Interpretação da Lei Municipal
n.14.223/06 - Ao Município compete, por força constitucional, legislar sobre assuntos de seu peculiar interesse
local. A publicidade urbana, abrangendo os anúncios de
qualquer espécie e forma expostos ao público, deve ficar
sujeita à regulamentação e polícia administrativa do Município, por ser tema e questão competencial de seu interesse próprio e autônomo, objetivando coibir a poluição
visual e evitar abusos de empresários que violam aspecto
primordial da regulamentação edilícia, que é a estética
urbana. Sentença que concedeu a segurança. Recurso
provido para denegá-la.
III - Embargos da Municipalidade acolhidos apenas para
corrigir o erro material constante do dispositivo do
acórdão, nos termos do item "2", desacolhendo-se, no
mais, os embargos da autora.
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“EMENTA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PICO DO IBITURUNA - DANO AO MEIO AMBIENTE - RISCO DE INCÊNDIO E POLUIÇÃO VISUAL - PRINCÍPIO DA
PRECAUÇÃO. A Constituição do Estado de Minas
Gerais, no art. 84 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias tombou e declarou monumento natural, dentre outros, o Pico do Ibituruna, situado em Governador
Valadares. Deve ser julgado procedente pedido veiculado
em ação civil pública se os elementos de prova demonstram
o risco de incêndio na área e a poluição visual decorrentes
da presença de fios elétricos e equipamentos de letreiro luminoso, instalados em área de preservação ambiental, sem
o necessário estudo de impacto ambiental e consequente
licença. O princípio da prevenção está associado, constitucionalmente, aos conceitos fundamentais de equilíbrio
ecológico e desenvolvimento sustentável; o primeiro significa a interação do homem com a natureza, sem danificar-lhe os elementos essenciais. O segundo prende-se
à preservação dos recursos naturais para as gerações futuras. A "Declaração do Rio de Janeiro", votada, à unanimidade, pela Conferência das Nações Unidas para o Meio
Ambiente e o Desenvolvimento (1992), recomendou a sua
observância no seu Princípio 15.” (APELAÇÃO CÍVEL N.
000.295.312-3/00 - COMARCA DE GOVERNADOR
VALADARES
APELANTE(S):
MiNISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PJ DA 3ª
V CÍVEL DA COMARCA DE GOVERNADOR VALADARES
- APELADO(S): WILDO FRANKLIN DE ALENCAR E
OUTRO - RELATOR: EXMO. SR. DES. WANDER
MAROTTA)
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IV - Embargos da municipalidade acolhidos, desacolhidos os opostos pela demandante.”
(TJSP – 7ª Câmara de Direito Público - Embargos de Declaração n. 710.983 5/7-01 – Embargante: ASSOCIAÇÃO
EDUCACIONAL NOVE DE JULHO - UNINOVE E
OUTRO – Embargado: PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO E OUTRO, Relator: Des. Guerrieri
Rezende) (grifo nosso)
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POLUIÇÃO ELETROMAGNÉTICA
MARTA MORIYA LOYOLA
Promotora de Justiça

RICARDO SANTOS COUTINHO
PeritO Ambiental

INTRODUÇÃO

CONCEITO E NOÇÕES GERAIS
O conceito de poluição eletromagnética também se enquadra perfeitamente no conceito de poluição previsto no artigo
3º, inciso III, da Lei 6.938/81 (Lei da Política Nacional de Meio
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Antes de adentrarmos o tema poluição eletromagnética, é
importante fazer a distinção entre radiação ionizante e radiação
não ionizante.
Primeiramente, insta esclarecer que radiação é a propagação da energia por meio de partículas ou ondas eletromagnéticas, no meio físico ou no espaço. No que diz respeito à
quantidade de energia transportada, a radiação de onda eletromagnética pode ser classificada em ionizante, quando transporta
altos níveis de energia e não ionizante, quando transporta
baixos níveis de energia.
A radiação ionizante possui energia suficiente para ionizar
moléculas, alterando suas características e, por conseguinte,
danificar as células, causando doenças graves, como o câncer,
podendo levar até a morte. São exemplos de radiação ionizante
os Raios X e Gama.
Já a radiação não ionizante não possui essa capacidade de
alterar a estrutura dos átomos, mas estudos estão sendo realizados
a fim de investigar os efeitos dessa radiação nos seres humanos.
Ondas eletromagnéticas como a luz, calor, ondas de rádio, de
microondas e de antenas de telefonia são exemplos de radiações
não ionizantes.
Dessa forma, o objeto do presente estudo limita-se às radiações não ionizantes, especificamente aquelas emitidas pelas
antenas de telefonia celular.

Ambiente) e no artigo 2º da Lei Estadual n. 8.544/78, que dispõe
sobre o controle de poluição do meio ambiente.
Assim, entende-se por poluição eletromagnética o lançamento ou a liberação de energia (radiação), em intensidade e quantidade tais que possam tornar o ar impróprio ou ofensivo à saúde e
possam ser inconvenientes ao bem-estar público ou prejudicial à
segurança, ao uso e gozo da propriedade e às atividades normais
da comunidade.
Conquanto já tenham sido realizados vários estudos
acerca dos efeitos da poluição eletromagnética nos seres humanos, nenhum deles foi conclusivo. Contudo, o risco à saúde
humana provocado pela emissão da radiação eletromagnética,
por si só, já ampara a adoção de medidas preventivas, com
fundamento no princípio da precaução.
O princípio da precaução, no ordenamento jurídico pátrio,
tem fundamento na Constituição da República (artigo 225, § 1º, V)
e na legislação infraconstitucional (art. 4º, I e IV da Lei de Política
Nacional do Meio Ambiente – Lei 6.938, de 31/08/1981).
A obediência ao princípio da precaução encontra-se respaldada, ainda, pela “Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima”, acordada pelo Brasil no âmbito da Organização
das Nações Unidas por ocasião da ECO 92, e ratificada pelo Congresso Nacional via Decreto Legislativo 1, de 3 de fevereiro de 1.994.
O princípio 15 da “Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento”, elaborada na “Conferência da Terra”
(ECO 92) estabelece que:
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Com o fim de proteger o meio ambiente, os Estados deverão
aplicar amplamente o critério de precaução conforme suas capacidades. Quando houver perigo de dano grave ou irreversível,
a falta de certeza científica absoluta não deverá ser utilizada
como razão para se adiar a adoção de mediadas eficazes em
função dos custos para impedir a degradação do meio ambiente.
(grifos nossos)

De igual forma, o Princípio n. 12 da Carta da Terra (1997)
assim dispõe: “Importar-se com a Terra, protegendo e restaurando
a diversidade, a integridade e a beleza dos ecossistemas do planeta.
Onde há risco de dano irreversível ou sério ao meio ambiente, deve
ser tomada uma ação de precaução para prevenir prejuízos”.
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Trata-se, portanto, de um dever de cuidado, tanto da sociedade quanto do Poder Público, que implica em uma ação antecipatória (preventiva) à ocorrência do dano, ou até mesmo
reparatória, quando o dano já estiver se concretizado, mediante
a adoção de medidas que façam cessar esse dano ou, ao menos,
minimizem seus efeitos.
- Estações de Rádio Base – ERB
As Estações de Rádio Base – ERB consistem em fontes
não ionizantes com estrutura em torres ou similares. São as antenas instaladas pelas operadoras de telefonia celular, as quais transmitem/recepcionam ondas eletromagnéticas e, portanto, radiação.
A Anatel possui a listagem com todos os endereços e informações básicas das ERB's instaladas no País.

Como já dito nos Capítulos anteriores, a tutela do meio
ambiente encontra-se consagrada na Constituição da República,
mais precisamente em seu artigo 225.
Ademais, o ordenamento constitucional, preconiza, em
seu art. 170, inciso VI, que a ordem econômica deverá observar
o respeito ao meio ambiente.
No âmbito federal, a Lei 9.472, de 16.07.97, regulamenta
a exploração dos serviços de telecomunicações e cria um órgão
regulador para o setor, qual seja, a Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel.
De acordo com o artigo 19, XI, da mencionada lei, compete à Anatel expedir e cassar autorização para prestação de
serviço móvel celular; fiscalizar, aplicar sanções, além de possuir
a competência de “expedir normas e padrões a serem cumpridos
pelas prestadoras de serviços de telecomunicações quanto aos
equipamentos que utilizarem”, e ainda, “expedir ou reconhecer a
certificação de produtos, observados os padrões e normas por
ela estabelecidos”.
A Anatel, no ano de 2002, editou a Resolução n. 303,
aprovando o Regulamento sobre Limitação da Exposição a Campos Elétricos, Magnéticos e Eletromagnéticos na Faixa de radiofre105
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quência entre 9 KHz e 300 GHz, sendo que referido regulamento
adotou os limites de exposição estabelecidos pela International
Comission on Non-Ionizing Radiation Protection – ICNIRP.
A Organização Mundial da Saúde – OMS, também recomenda a adoção dos limites estabelecidos pela ICNIRP (0,40
mW/cm na faixa de 800 MHZ e 0,90 mW/cm na faixa de 1800MHZ),
cuja inobservância implica a aplicação de medidas provisórias ou
mesmo a interrupção do funcionamento da estação pela Anatel.
A Anatel editou, ainda, a Resolução n. 274/2001, que
regula o compartilhamento da infraestrutura (torre ou antena)
entre as prestadoras de serviços de telecomunicações.
Além disso, no âmbito federal, o Ministério do Trabalho
editou Normas Regulamentadoras instituídas pela Portaria n.
3.214, de 8 de junho de 1978, definindo os padrões de segurança
para emissão das radiações eletromagnéticas.
Insta ressaltar que o artigo 74, da Lei Geral de Telecomunicações determina que:
a concessão, permissão ou autorização de serviço de telecomunicações
não isenta a prestadora do atendimento às normas de engenharia e às
leis municipais, estaduais ou do Distrito Federal relativas à construção
civil e à instalação de cabos e equipamentos em logradouros públicos.
(grifos nossos)

Sendo assim, à ANATEL cabe apenas analisar o uso das
radiofrequências, como suporte de um serviço de telecomunicações em determinado ponto, não lhe cabendo a autorização
para instalação de infraestrutura de telecomunicações (torre)
em determinado local, ficando a empresa prestadora do serviço
de telecomunicação responsável por atender os requisitos de
urbanismo e obras civis de cada Município.
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ASPECTOS RELEVANTES SOB O FOCO MINISTERIAL
- Responsabilidade e reparação do dano
A responsabilidade das empresas de telefonia celular pelos danos
causados ao meio ambiente é objetiva, de forma que os poluidores, além de
cessar a atividade nociva têm a obrigação de recuperar e indenizar os danos
causados (artigo 14, parágrafo 1º, c.c art. 4º, inciso VII, da Lei 6.938/81).
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Tratando-se, ainda, de concessionária de serviço público,
conforme disposição expressa na Constituição da República (artigo
37, § 6º), a responsabilidade é objetiva, independentemente do disposto na Lei n. 6.938/81 e no Código de Defesa do Consumidor.
- Licenciamento Ambiental, fiscalização e controle
Neste ponto, faço a remessa ao item “Do licenciamento,
da fiscalização e do controle” do Capítulo Poluição Sonora.
Ressalta-se que as ERBs para telefonia celular, em razão dos possíveis impactos ao patrimônio cultural, mormente paisagístico, e em
virtude da emissão de radiação não ionizante, são consideradas
atividades potencialmente poluidoras. Necessitam, portanto, de
prévio e devido licenciamento ambiental, nos termos do artigo 10
da Lei n. 6938/81 e artigo 5º da Lei Estadual n. 8544/78.
A Resolução Conama 237/97, em seu art. 6º, dispõe que
compete ao órgão ambiental municipal, ouvidos os órgãos competentes da União, dos Estados e do Distrito Federal, quando couber, o
licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades de impacto ambiental local e daquelas que lhe forem delegadas pelo Estado por instrumento legal ou convênio. (grifo nosso)

Portanto, não restam dúvidas quanto à necessidade de
exigência do licenciamento ambiental para os serviços de telecomunicações, bem como quanto à competência do Município
para expedir tal licenciamento.
No Município de Goiânia, foi editada a Instrução Normativa
n. 013/2005 – SEMMA1, que dispõe sobre normas para licenciaINSTRUÇÃO NORMATIVA N. 013, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2005.
“Dispõe sobre normas para licenciamento ambiental de fontes não ionizantes
– telefonia celular, rádio e TV, no Município de Goiânia”.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, no uso de suas
atribuições legais e regulamentares, conforme art. 27, do Decreto n. 1232 de 09.06.1999:
CONSIDERANDO o que dispõe a Resolução CONAMA N. 002 de
18.04.1996, a Resolução CONAMA N. 237, de 19.12.1997, a Lei n. 6938 de
31.08.1981, que dá competência ao órgão local do SISNAMA para licenciar todos
os empreendimentos e atividades efetivas e potencialmente causadoras de impacto ambiental local;
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar a instalação de
fontes não ionizantes – telefonia celular, rádio e TV, e a compensação dos danos
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mento ambiental de fontes não ionizantes – telefonia celular, rádio
e TV, no Município de Goiânia.
O artigo 3º da Instrução Normativa n. 013/2005 –
SEMMA, dispõe que “ todas as fontes não ionizantes, com estrutura em torres ou similares, necessitarão de licenciamento ambiental, por caracterizarem atividades potencialmente
poluidoras”.
ambientais causados por estes empreendimentos e suas atividades;
RESOLVE:
Art. 1º - São fontes não ionizantes as estações rádio-base (ERB) de
telefonia celular e fixa, as antenas de recepção e emissões de sinais de TV, as
de rádio FM e AM, radiocomunicações e similares.
Art. 2º - São torres as estruturas de característica vertical com altura superior a 15 (quinze) metros, contados a partir da base de sustentação no solo.
Art. 3º - Todas as fontes não ionizantes, com estrutura em torres ou similares, prescindirão de licenciamento ambiental, por caracterizarem atividades potencialmente poluidoras.
Art. 4º - As licenças ambientais prévia, de instalação e operação das
fontes não ionizantes com estrutura em torres ou similares, que serão instaladas
no Município de Goiânia, deverão ser requeridas à Secretaria Municipal do Meio
Ambiente – SEMMA, da Prefeitura Municipal de Goiânia, a partir da vigência
deste ato normativo, estando sua obtenção condicionada ao cumprimento das
exigências técnicas e legais correspondentes a cada fase do licenciamento;
Art. 5º - A localização e instalação de fontes não ionizantes com estrutura
em torres ou similares somente serão admitidas mediante análises prévias dos
estudos ambientais, laudos técnicos e expedição de pareceres conclusivos e licenças da SEMMA, observadas as normas de saúde, meio ambiente, segurança
e os princípios da prevenção e precaução, atendendo as seguintes exigências:
I. Deverão localizar-se a uma distância mínima de 30 m (trinta metros) dos limites
de unidades escolares de ensino fundamental e secundário, creches, asilos e
unidades hospitalares;
II. Todas as fontes não ionizantes com estrutura em torres ou similares deverão estar autorizadas
e licenciadas previamente pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL;
III. Quando da solicitação de licenciamento ambiental, perante a SEMMA, deverá
a empresa apresentar estudos ambientais de acordo com as exigências da
SEMMA, contemplando as seguintes exigências:
a) mapa georreferenciado da localização das torres, com a posição da antena;
b) apresentação de projeto técnico de instalação, devidamente assinado por técnico habilitado com ART;
c) diagrama vertical e horizontal de irradiação da antena;
d) estimativa de densidade máxima de potência irradiada nas áreas do entorno;
IV - Para a instalação das referidas fontes deverá ser obedecida a distância mínima de um raio de 200 m (duzentos metros), a fim de que seja evitada
a zona de efeito combinatório;
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V - As torres de telefonia celular em estrutura vertical não deverão possuir altura planialtimétrica inferior a 20 m (vinte metros), e quando localizada em
shoppings, aeródromos e demais estabelecimentos propícios a aglomerações
de pessoas, deverá ser escalonada, não sendo implantada na área interna
destes estabelecimentos, observando as restrições estabelecidas pelos planos
de proteção de aeródromos e similares, definidos pela União e pelo Município;
VI - O Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV e seu respectivo relatório
(RIV) serão analisados pela SEMMA, observando o diagnóstico de percepção
de vizinhança com um raio mínimo de 100 m (cem metros), a partir do eixo da
estrutura da torre, além dos demais critérios previstos no Termo de Referência;
VII - Promover a distribuição, à população, de cartilhas informativas
sobre as atividades das Estações Rádio Base e riscos das mesmas, num raio
de 100m (cem metros) a partir do eixo da estrutura da torre.
a) A referida cartilha informativa deverá ser submetida à prévia
avaliação da SEMMA, no momento da análise dos estudos exigidos
para o licenciamento ambiental prévio;
Art. 6º - A licença ambiental prévia fica condicionada à apresentação
dos seguintes documentos:
I - Documento de uso do solo aprovado pelo órgão municipal de planejamento;
II - Autorização ou licença da ANATEL;
III - Estudo de Impacto de Vizinhança;
IV - Contrato de Locação do Imóvel;
V - Projeto de viabilidade de compartilhamento e direcionamento da
antena, devidamente assinado por profissional habilitado com a devida ART;
VI - Publicação do requerimento no Diário Oficial do Município e jornal
de grande circulação, conforme Resolução CONAMA 006/96;
VII - Comprovante de pagamento da taxa municipal de licenciamento prévio;
VIII- modelo da cartilha informativa, a ser distribuída à população do
entorno da instalação da fonte não ionizante.
Art. 7º - A expedição da licença ambiental de instalação fica condicionada à
aprovação, pela SEMMA, da licença ambiental prévia e apresentação dos
seguintes documentos:
I - Planta de locação e situação georreferenciada, devidamente assinada por profissional habilitado e com a devida A.R.T;
II - Relatório de Conformidade de acordo com as normas da ANATEL,
devidamente assinado por profissional habilitado e com a devida A.R.T;
III - Plano de Gestão Ambiental (PGA) da empresa e Plano de Controle
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A mencionada Instrução Normativa dispõe, ainda, sobre a
localização e instalação das ERBs no Município de Goiânia, sua
altura, distância das escolas, creches, asilos e unidades hospitalares, bem como sobre a necessidade de apresentação de estudos ambientais no processo de licenciamento e, ademais, acerca
da necessidade de observar as normas de saúde, meio ambiente,
segurança e os princípios da prevenção e precaução.

- Aspectos técnicos acerca da Poluição Eletromagnética
As considerações desta seção foram baseadas principalmente na publicação “Estabelecendo um Diálogo sobre Riscos
de Campos Eletromagnéticos” e no sítio do Programa Internacional Campos Eletromagnéticos (www.who.int/peh-emf/en/),
ambos da Organização Mundial da Saúde.
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Ambiental (PCA) para o site específico;
IV - Publicação do requerimento no Diário Oficial do Município e jornal
de grande circulação, conforme Resolução CONAMA 006/96;
V - Comprovante de pagamento da taxa municipal de licenciamento
de instalação;
Art. 8º - A expedição da licença ambiental de operação pela SEMMA
fica condicionada à aprovação da licença ambiental de instalação e a apresentação dos seguintes documentos:
I.
Laudo Radiométrico, quando solicitado, devidamente assinado por
profissional habilitado e com a devida A.R.T;
II.
Protocolo ou Alvará de Localização e Funcionamento da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico – SEDEM;
III.
Publicação do recebimento da licença de operação no Diário Oficial
do Município ou jornal de grande circulação;
Art. 9º - A Apresentação de Relatório de Conformidade, conforme previsão da Resolução n. 303 – ANATEL, não garante a instalação das fontes não
ionizantes, devendo ser observado o mapa de saturação da área;
Art. 10 - Para implantação e operação dos equipamentos e torres de
fontes não ionizantes de que trata esta instrução normativa, serão adotadas as
recomendações técnicas publicadas pela COMISSÃO INTERNACIONAL PARA
PROTEÇÃO CONTRA RADIAÇÕES NÃO-IONIZANTES – ICNIRP, ou outra
que vier a substituí-la, em conformidade com as orientações da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL;
Art. 11 - Não será concedido o licenciamento ambiental para as ERBs
que estejam obstruindo a visão de objetos, estruturas e terrenos com valor
histórico, cultural, paisagístico, artístico ou ambiental, estruturas do mobiliário
urbano como as sinalizações de trânsito.
Art. 12 - A localização, instalação e a operação das fontes não ionizantes em
fachadas das edificações serão admitidas, desde que:
I - não sejam instaladas em locais de grandes aglomerações humanas, evitando o alto nível de exposição às radiações não ionizantes, assim
definidos pela SEMMA;
II- a direção das emissões de ondas eletromagnéticas não sejam direcionadas para o interior das edificações na qual se encontram instaladas;
III - haja a harmonização estética das torres com a referida fachada;
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Art. 13 - A localização, instalação e a operação das fontes não ionizantes
e similares, em topos de edifícios, serão admitidas, desde que:
I - As emissões de ondas eletromagnéticas não sejam direcionadas
para o interior das edificações na qual se encontram instaladas;
II - Sejam garantidas todas as condições de segurança para as pessoas que acessarem o topo do edifício;
III - Sejam obedecidas todas as normas e resoluções de sinalização,
estabelecidas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas);
V - Seja promovida a harmonização estética dos equipamentos de
transmissão, com a respectiva edificação;
Art. 14 - Nos locais onde a densidade de potência total ultrapasse os
limites estabelecidos pela ANATEL ou as atividades estejam em desacordo com
a licença expedida, as emissões deverão ser imediatamente enquadradas de
forma a atender os parâmetros estabelecidos, sob pena de ser interditada a
fonte não ionizante.
Art. 15 - A instalação de estrutura vertical para suporte de fontes não
ionizantes deverá seguir normas de segurança, mantendo suas áreas
devidamente isoladas e aterradas, conforme as prescrições da Associação
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, garantindo que os locais expostos às
radiações não ionizantes, na área considerada ocupacional, sejam sinalizadas
com placas de advertências.
Parágrafo único - As placas de advertências deverão estar em locais
de fácil visibilidade, seguir padrões estabelecidos pela SEMMA e pela ANATEL,
contendo o nome da empresa, telefone de contato e o número da licença;
Art. 16 - Os níveis de ruídos emitidos pelo funcionamento dos equipamentos da Estação de Transmissão serão avaliados, sempre que julgado
necessário pela SEMMA, para enquadramento nos limites prescritos na Legislação Ambiental em vigor.
Art. 17 - A empresa permissionária deverá prestar compensação ambiental de no mínimo 0,5% (meio por cento) do valor da fonte não ionizante,
pelos danos causados e não mitigados ao meio ambiente, junto á Secretaria
Municipal do Meio Ambiente – SEMMA, no momento da concessão da licença
ambiental prévia, conforme previsão do art. 2º, da Instrução Normativa n. 007
de 21.01.2005 e, ainda, comprometer-se a atender as normas estabelecidas
na presente instrução.
Art. 18 - A Licença Ambiental Prévia, de Instalação e de Operação vigorará
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Os campos eletromagnéticos (CEM) sempre estiveram
presentes na Terra. Entretanto, durante o século XX, a exposição
a fontes de CEM criados pelo homem aumentou consideravelmente devido à crescente demanda por energia elétrica, tecnologias sem fio em permanente evolução e mudanças em práticas
profissionais e comportamento social. Toda a população está exposta a campos elétricos e magnéticos de diferentes frequências,
tanto em casa quanto no trabalho.
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De uma maneira geral, os CEM podem ser divididos em
campos elétricos e magnéticos, estáticos e de baixas frequências
(linhas de transmissão, aparelhos eletrodomésticos, computadores, etc.), e campos de altas frequências ou de radiofrequências (radares, instalações de emissoras de rádio e televisão,
telefones móveis e suas estações rádio base etc.).
Os CEM são considerados radiações não-ionizantes, ou
seja, não são capazes de quebrar as ligações que mantêm as
moléculas ligadas em células, ao contrário das radiações ionizantes
tais como os raios gama, raios cósmicos e raios-X. A figura 1 mostra
a posição relativa das radiações não-ionizantes no espectro eletromagnético2 mais amplo.

por prazo máximo de 01 (um) ano, a partir de sua expedição.
Art. 19 - Após a instrução do processo de licenciamento ambiental,
com o atendimento de todas as exigências da presente Instrução Normativa, a
SEMMA terá ou não prazo de 90 (noventa) dias, para expedir parecer conclusivo para concessão da licença.
Art. 20 - As empresas responsáveis pelas fontes não ionizantes, em
estruturas de torres ou similares, instaladas sem prévio licenciamento ambiental
caracterizam a prática de infração ambiental podendo sofrer as punições previstas no Decreto Federal n. 3.179/99 e Lei Federal n. 9605/98, sem prejuízo
de outras penalidades previstas; e ainda, tais informações serem encaminhadas
à DEMA e ao Ministério Público Estadual.
Art. 21 – O não atendimento das exigências do processo de licenciamento ambiental dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias resultará no indeferimento do mesmo.
Art. 22 - O não cumprimento das diretrizes ambientais e a não quitação
dos autos de infração, referentes às fontes não ionizantes, impede a execução
de licenciamento ambiental para as referidas fontes e ainda, sujeita as mesmas
a interdição das atividades, conforme previsão do art. 2º, VII, do Decreto
n.3.179/99.
Art. 23 - Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua
publicação, aplicando seus efeitos aos processos de licenciamento ambiental
já em tramitação nesta Secretaria, revogando-se todas as disposições em
contrário.
CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, aos
06 dias de dezembro de 2005.
ADV. CLARISMINO LUIZ PEREIRA JUNIOR
SECRETÁRIO
2
Espectro eletromagnético é o intervalo completo de frequências da radiação
eletromagnética, desde as ondas de rádio até os raios gama.
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Figura 1 – Espectro eletromagnético.
Fonte: http://www.fluxnet-canada.ca/pages/pics/Electromagnetic_spectrum.png

Os efeitos da exposição externa do corpo humano aos
CEM dependem principalmente de sua frequência e de sua magnitude ou intensidade. As baixas frequências, campos elétricos e
magnéticos de origem externa induzem uma pequena circulação
de correntes elétricas dentro do corpo. Para os ambientes comuns, os níveis de indução de correntes elétricas dentro do corpo
são muito pequenos para produzirem efeitos perceptíveis.
Já em radiofrequências (RF) os campos são parcialmente
absorvidos e penetram apenas em uma pequena profundidade
do tecido. A energia desses campos é absorvida e promove o
movimento das moléculas, o que resulta em um aumento da temperatura. Ressalta-se, entretanto, que os níveis de RF aos quais
as pessoas estão normalmente expostas são muito inferiores aos
necessários para a produção de um aquecimento significativo.

Não há dúvidas de que a exposição, durante curtos períodos, a níveis altos de campos eletromagnéticos, pode ser
perigosa a saúde. Entretanto, o debate atual está centrado em
saber se a exposição durante longos períodos em níveis abaixo
dos limites de exposição pode causar efeitos adversos à saúde
ou influenciar o bem-estar das pessoas.
Após uma recente revisão da literatura científica, a OMS
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- Efeitos sobre a saúde humana

concluiu que as evidências atuais não confirmam a existência de
qualquer consequência à saúde pela exposição a baixos níveis
de campos eletromagnéticos. Contudo, a própria OMS reconhece
a existência de lacunas no conhecimento a respeito dos efeitos
biológicos da exposição aos CEM e aponta a necessidade de
mais pesquisas.
Atualmente, as pesquisas têm sido direcionadas ao estudo da relação entre campos eletromagnéticos e o câncer. Segundo a OMS, os estudos a respeito dos possíveis efeitos
carcinogênicos dos campos de alta frequência continuam, embora
em número reduzido se comparado ao final da década de 1990.
- Limites de exposição
No Brasil, a Lei 11.934/09 estabelece que os limites de
exposição ocupacional e para a população em geral a campos
elétricos, magnéticos e eletromagnéticos gerados por estações
transmissoras de radiocomunicação, por terminais de usuários e
por sistemas de energia elétrica que operam na faixa até 300
Ghz, são os recomendados pela Comissão Internacional de Proteção Contra Radiação Não-Ionizante (ICNIRP) - organização
não governamental formalmente reconhecida pela OMS.
A resolução n. 303/02 da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) estabelece os limites de exposição aos CEM
(equivalentes aos Níveis de Referência indicados pela ICNIRP), bem
como os métodos de avaliação e procedimentos a serem observados quando do licenciamento de estações de radiocomunicação.
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- Recomendações Técnicas
A instalação de novas estações transmissoras de radiocomunicação deve ser alvo de licenciamento ambiental. A realização
de audiências públicas é recomendada pela a OMS e deve fazer
parte do processo de licenciamento.
Quanto às estações já existentes, recomenda-se que
seja verificado se as mesmas se encontram em situação regular
junto à ANATEL. Além disso, sempre que julgar necessário, o
Ministério Público pode requisitar o Relatório de Conformidade
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da estação, o qual, além de apresentar a memória de cálculo
dos campos eletromagnéticos produzidos por elas, traz uma indicação clara e conclusiva de que o funcionamento da estação, nas
condições de sua avaliação, atende ao estabelecido na resolução
n. 303/02 da ANATEL.
Outro ponto importante relacionado à exposição aos
CEM são os locais multiusuários, ou seja, aqueles em que estejam instaladas ou venham a ser instaladas mais de uma estação
transmissora de radiocomunicação. Embora cada usuário seja
responsável pela comprovação de que sua estação atende ao
padrão estabelecido pela resolução supracitada, também é
necessária a avaliação do local como um todo.
Por fim, ressalta-se que os responsáveis pelas estações
transmissoras de radiocomunicação devem adotar medidas de
proteção visando restringir o acesso não autorizado à área.

MODELOS
MODELO DE REQUISIÇÃO
Modelo de requisição ao órgão ambiental do Município
Ofício Requisição n. 000/0000 – 15ªPJ

Assunto: Abaixo-assinado dos moradores do Setor
......................................., nesta Capital, em desfavor da empresa .....................................................
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[data]
A Sua Excelência o Senhor
[nome]
[cargo/função]
[endereço]
Nesta

Senhor Presidente,
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A 15ª Promotoria de Justiça – Núcleo de Defesa do
Meio Ambiente de Goiânia, pela Promotora de Justiça em
Substituição infra-assinada, no uso de suas atribuições
legais e institucionais, com fundamento no artigo 47, inciso
I, letra b, da Lei Complementar Estadual n. 25/98 (Lei
Orgânica do Ministério Público), visando instruir Procedimento Administrativo em trâmite nesta Especializada; e,
Considerando que chegou ao conhecimento desta
Especializada, notícia de que está sendo instalada uma antena transmissora de telefonia celular e de rádio-comunicação de responsabilidade da empresa .......................,
nesta Capital.
Assim considerado, vem, à presença de Vossa Excelência; REQUISITAR:
Informações acerca da expedição por essa R. Secretaria de licenças ambientais prévia, de instalação e de operação
para instalação de uma antena transmissora de telefonia celular e de rádio-comunicação, de responsabilidade da empresa
......................, na .............................., nesta Capital, da empresa
...........................................; caso negativo, sejam tomadas as
medidas administrativas no sentido de notificar/autuar/interditar
a referida torre.
Determina prazo improrrogável de 10 (dez) dias
úteis, a contar do recebimento deste, para atendimento da
REQUISIÇÃO acima, sob pena de serem tomadas as medidas legais cabíveis ao caso em tela.
Sendo o que se apresenta para o momento,
despeço-me.

..........................................
Promotor(a) de Justiça

116

Modelo de requisição ao órgão de planejamento do Município
Ofício Requisição n. 000/0000 – 15ªPJ
[data]
A Sua Excelência o Senhor
[nome]
[cargo/função]
[endereço]
Nesta

Assunto: Abaixo-assinado dos moradores do Setor
............................., nesta Capital, em desfavor da empresa
...........................................

A 15ª Promotoria de Justiça – Núcleo de Defesa do
Meio Ambiente de Goiânia, pela Promotora de Justiça em
Substituição infra-assinada, no uso de suas atribuições
legais e institucionais, com fundamento no artigo 47, inciso
I, letra b, da Lei Complementar Estadual n. 25/98 (Lei
Orgânica do Ministério Público), e,
Considerando que chegou ao conhecimento desta
Especializada, notícia de que está sendo instalada uma antena transmissora de telefonia celular e de rádio-comunicação de responsabilidade da empresa ...................,
.................., nesta Capital; vem, à presença de Vossa Excelência, REQUISITAR:
- Informações acerca da expedição por essa R. Secretaria de Certidão de Uso do Solo para instalação de uma antena transmissora de telefonia celular e de rádio-comunicação,
de responsabilidade da empresa......................., .......................,
nesta Capital, da empresa ................................
Determina prazo improrrogável de 10 (dez) dias
úteis, a contar do recebimento deste, para atendimento da
REQUISIÇÃO acima, sob pena de serem tomadas as me117
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Senhor Secretário,

didas legais cabíveis ao caso em tela.
Sendo o que se apresenta para o momento, despeço-me.
..........................................
Promotor(a) de Justiça

Modelo de requisição ao órgão de fiscalização do Município
Ofício Requisição n. 000/0000 – 15ªPJ
[data]
A Sua Excelência o Senhor
[nome]
[cargo/função]
[endereço]
Nesta

Assunto: Abaixo-assinado dos moradores do .................,
nesta Capital, em desfavor da empresa .................. .

Poluição
eletromagnética

Senhor Secretário,
A 15ª Promotoria de Justiça – Núcleo de Defesa do
Meio Ambiente de Goiânia, pelo Promotor de Justiça infraassinado, no uso de suas atribuições legais e institucionais,
com fundamento no artigo 47, inciso I, letra b, da Lei Complementar Estadual n. 25/98 (Lei Orgânica do Ministério Público),
vem à presença de Vossa Excelência, REQUISITAR:
- Vistoria in loco e consequente laudo técnico circunstanciado em uma antena transmissora de telefonia celular e rádiocomunicação, de responsabilidade da empresa ......................,
situada ........................, nesta Capital, a fim de averiguar se a
mesma está de acordo com o Código de Posturas do Município
e com a legislação ambiental em vigor, caso negativo, tomar as
providências no sentido de notificar/autuar/interditar a empresa
supracitada.
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Determina prazo improrrogável de 10 (dez) dias
úteis, a contar do recebimento deste, para o atendimento
da REQUISIÇÃO acima, sob pena de serem tomadas as
medidas legais cabíveis ao caso em tela.
Sem mais para o momento, despeço-me.
..........................................
Promotor(a) de Justiça

Modelo de requisição à concessionária de telefonia celular
Ofício Requisição n. 000/0000 – 15ªPJ
[data]
A Sua Excelência o Senhor
[nome]
[cargo/função]
[endereço]
Nesta

Assunto: Abaixo-assinado dos moradores do Setor Parque
Amazônia, nesta Capital, em desfavor da empresa
......................

A 15ª Promotoria de Justiça – Núcleo de Defesa do
Meio Ambiente de Goiânia, pela Promotora de Justiça em
Substituição abaixo subscrito, no uso de suas atribuições
legais e institucionais, com fundamento no artigo 47, inciso I,
letra b, da Lei Complementar Estadual n.º 25/98 (Lei Orgânica
do Ministério Público), vem, à presença de Vossa Senhoria,
REQUISITAR a apresentação dos documentos abaixo relacionados referentes à uma antena transmissora de telefonia
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Ilustríssimo(a) Senhor(a),

celular e de rádio-comunicação de responsabilidade da empresa .................., situada ........................., nesta Capital:
a) Licenças de instalação e funcionamento expedidas pela Agência Municipal de Meio Ambiente – AMMA;
b) Alvará de localização e funcionamento expedido
pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico
– SEDEM;
c) Certidão de uso do solo expedido pela Secretaria
Municipal de Planejamento– SEPLAM;
Determina prazo improrrogável de 10 (dez) dias
úteis, a contar do recebimento deste, para atendimento da
REQUISIÇÃO acima, sob pena de serem tomadas as medidas legais cabíveis ao caso em tela.
Sendo o que se apresenta para o momento, despeço-me.
..........................................
Promotor(a) de Justiça

Poluição
eletromagnética

DECISÕES/JURISPRUDÊNCIAS
Telefonia celular – Estação Rádio-Base – Funcionamento – Liminar – Indeferimento – A instalação de uma torre de
telefonia móvel é do interesse local, cabendo ao Município velar
pela sua adequada instalação em harmonia com interesse coletivo de ocupação do solo, como não prejudicar a saúde da
população, interferindo nos serviços de atendimento hospitalares, postos de saúde e laboratórios – A questão da autorização, por ora inexistente, não está afastada, desde que a
agravante cumpra as condições estabelecidas – A negativa da
autorização está amparada no poder discricionário da municipalidade, decorrente de legislação infraconstitucional, art. 46 da
Lei n. 8.001, de 24 de dezembro de 1973 – Recurso desprovido
(TJSP – Agravo de Instrumento n. 295.231-5/0 – Agravante:
Telesp Celular S/A; Agravada: Prefeitura Municipal de São Paulo
– Relator: Alberto Zvirblis).
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EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CELULAR
E ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE – INSTALAÇÃO DE
ANTENAS – LEI MUNICIPAL ESTABELECENDO
CRITÉRIOS MÍNIMOS EM RAZÃO DO INTERESSE
LOCAL – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA
DE INVIABILIZAÇÃO DA ATIVIDADE DA AGRAVANTE – TUTELA ANTECIPADA – REQUISITOS
NÃO CONFIGURADOS – INDEFERIMENTO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO
NÃO ESPECIFICADO. SERVIÇO DE TELEFONIA
MÓVEL. RESTRIÇÕES IMPOSTAS POR LEI MUNICIPAL, QUANTO ÀS TORRES DE INSTALAÇÕES DE ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE ERBS. A Lei Municipal n. 8896/02 não afronta a
competência legislativa privativa da União, pois trata
de matéria referente à ocupação de solo urbano,
sendo condizente com a competência legislativa
municipal prevista no art. 30, I e VIII da CF e estando de acordo com o art. 74 da Lei Federal n.
9472/97. Ademais, a pretensão da agravante esgota
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Nos termos do art. 30 da CF/88 tem o Município
competência para legislar sobre assuntos de interesse local.
Em matéria de meio ambiente (conectado à noção de saúde
pública), as decisões judiciais devem privilegiar os princípios da precaução e da prevenção, com o objetivo de
evitarem-se os danos, visto que, ao contrário de outras
áreas, a indenização a posteriori é quase impraticável.
O art. 273 condiciona a antecipação da tutela à existência de prova inequívoca suficiente para que o juiz se convença
da “verossimilhança da alegação”.
(TJMG - Agravo n. 1.0433.04.128013-5/001 – Comarca
de Montes Claros/MG – Agravante: TNL PCS S/A – Agravado:
Município Montes Claros – Relator: Des. Wander Marotta)

o objeto da ação, contrariando o disposto no §2º do
art. 273 do CPC. (TJRS – Agravo de Instrumento n.
70011663564 – Comarca de Porto Alegre/RS – Relator: Des. Luiz Felipe Silveira Difini)
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AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIMINAR PARA IMPEDIR
A UTILIZAÇÃO DE ANTENA DE TRANSMISSÃO
DE TELEFONIA CELULAR (LEI 7.347/85, AR. 12) –
ANTENA INSTALADA SEM A OBSERVÂNCIA DOS
RECUOS ESTABELECIDO NA LEI ESTADUAL
10.995, DE 21.12.2001 – LEI QUE, EM PRINCÍPIO,
NÃO SE REVELA INCONSTITUCIONAL POR NÃO
DISCIPLINAR MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DA
UNIÃO (TELECOMUNICAÇÕES) OU DO MUNICÍPIO (DIREITO URBANÍSTICO), MAS SAÚDE
PÚBLICA, PARA A QUAL TEM COMPETÊNCIA
CONCORRENTE (CF, ART. 24, XII) – TORRE QUE,
EM FUNCIONAMENTO, EMITIRIA RADIAÇÃO
PREJUDICIAL À SAÚDE DAS PESSOAS QUE ESTIVESSEM DENTRO DA ÁREA DE RECUO – A
INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZOS, ALEGADA PELA
AGRAVANTE, SOMENTE PODERIA SER VERIFICADA EM PERÍCIA TÉCNICA – FUMUS BONI
JURIS E PERICULUM IN MORA PRESENTES –
LIMINAR MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
(TJSP - Agravo de Instrumento n. 459.526.5/1-00 –
Agravante: TIM Celular S/A – Agravado: Associação
de Amigos da Rua João Florêncio – Relator: Des. Urbano Ruiz).
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PRÁTICA EXTRAJUDICIAL
Poluição Visual e Eletromagnética
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PARCELAMENTO DO SOLO
SANDRA MARA GARBELINI
Promotora de Justiça

ROGÉRIO CÉSAR SILVA
Perito Ambiental

INTRODUÇÃO
Com a migração do homem do meio rural para o urbano no
Brasil, especialmente a partir da década de 1930, ocorreu o crescimento rápido e desordenado das cidades sem qualquer planejamento, o que resultou em graves situações de degradação
ambiental, ocupação irregular de áreas non edificandi, aglomerações
sem condições mínimas de infraestrutura (iluminação pública,
abastecimento de água, esgotamento sanitário, áreas de lazer), cujas
consequências estão diretamente relacionadas à realidade atual de
enchentes, congestionamentos, vias estreitas, falta de equipamentos
urbanos, coleta de lixo, transporte coletivo, etc., que afeta diretamente a sadia qualidade de vida dos cidadãos.
O quadro agrava-se ainda mais quando a estatística
aponta que 81,2%1 da população brasileira vive nas cidades. Os
instrumentos legais urbanísticos foram aperfeiçoando-se ao
longo dos anos e o desafio está na sua efetivação, cuja incumbência também cabe ao Ministério Público, na forma do art. 127
da Constituição Federal.
A Lei atual que rege o parcelamento do solo urbano (Lei Federal
n. 6.766/79) está sendo revista pelo Congresso Nacional, por meio do
Projeto de Lei Federal n. 20/2007, o qual se preocupa com os requisitos
urbanísticos e ambientais no sentido de viabilizar a regularização fundiária
do enorme passivo socioambiental existente no país, compatibilizandose com a nova ordem constitucional e, especialmente, o Estatuto da
Cidade (Lei Federal n. 10.257/01).
As breves considerações a seguir referentes ao tema “parcela1

IBGE, Censo Demográfico 2000.
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mento do solo urbano - loteamentos e desmembramentos clandestinos
e irregulares” não têm a pretensão de ser tida como uma doutrina acerca
do assunto, tendo em vista que a proposta deste trabalho é cuidar de
aspectos práticos enfrentados diariamente nas Promotorias de Justiça,
com a finalidade de colaborar para uma consulta rápida nessa missão
de defender a ordem urbanística.
CONCEITOS E NOÇÕES GERAIS
URBANISMO, DIREITO URBANÍSTICO E NORMAS URBANÍSTICAS
Urbanismo é o conjunto de medidas estatais destinadas
a organizar os espaços habitáveis, de modo a propiciar melhores
condições de vida ao homem na comunidade2.
O direito urbanístico como ciência é o ramo do direito
público que tem por objeto expor, interpretar e sistematizar as
normas e princípios disciplinadores dos espaços habitáveis3.
Normas urbanísticas são normas jurídicas de ordenação
dos espaços habitáveis.
PARCELAMENTO DO SOLO URBANO
O artigo 2º, caput, da Lei Federal n. 6.766/79 estabelece
o seguinte: “O parcelamento do solo urbano poderá ser feito mediante loteamento ou desmembramento, observadas as disposições desta Lei e as das legislações estaduais e municipais
pertinentes”.
O parcelamento do solo urbano é instituto de Direito
Urbanístico, que tem como principal finalidade ordenar o espaço urbano destinado à habitação. Segundo José Afonso da
Silva, o parcelamento do solo urbano tem como objetivo “a urbanificação de uma gleba, mediante sua divisão ou redivisão
em parcelas destinadas ao exercício das funções elementares
urbanísticas”4.
MEIRELES, H. L. Direito Municipal Brasileiro. 15. ed. São Paulo: Malheiros, p. 512.
SILVA, J. A. da. Direito Urbanístico Brasileiro. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 50.
4
SILVA, J. A. da. Direito Urbanístico Brasileiro. São Paulo: ERT, 1981. p. 373.
2

3
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O art. 2º, § 1º, da Lei Federal n. 6.766/79 define loteamento nos seguintes termos:
Art. 2º - [...]
§ 1º - Considera-se loteamento a subdivisão de gleba em lotes destinados
a edificação, com abertura de novas vias de circulação, de logradouros
públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes.

Na lição de Hely Lopes Meirelles:
Loteamento é meio de urbanização e só se efetiva por procedimento
voluntário e formal do proprietário da gleba, que planeja a sua divisão
e a submete à aprovação da Prefeitura, para subsequente inscrição
no registro imobiliário, transferência gratuita das áreas das vias públicas e espaços livres ao Município, e a limitação dos lotes.5

DESMEMBRAMENTO
O art. 2º, § 2º, da Lei Federal n. 6.766/79 dispõe sobre o
desmembramento:
Art. 2º -[...]
§ 2º - considera-se desmembramento a subdivisão de gleba em lotes
destinados a edificação, com aproveitamento do sistema viário existente, desde que não implique na abertura de novas vias e logradouros públicos, nem no prolongamento, modificação ou
ampliação dos já existentes.

A característica que mais individualiza o desmembramento é a não abertura de novas vias ou logradouros públicos e
o não prolongamento, modificação ou ampliação dos já existentes. Neste sentido, ensina Hely Lopes Meirelles:
O desmembramento é apenas repartição da gleba, sem atos de urbanização,
e tanto pode ocorrer pela vontade do proprietário (venda, doação, etc.) como
por imposição judicial (arrematação, partilha, etc), em ambos os casos sem
qualquer transferência ao domínio público6.
MEIRELLES, H. L. Urbanismo e Proteção Ambiental. RDP n. 39-40. São Paulo: ERT,
1976. p. 62.
6
MEIRELLES, op. cit., p. 62.
5
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LOTE
O art. 2º, parágrafo 4º, da Lei Federal n. 6.766/79 apresenta a sua definição: “Considera-se lote o terreno servido de
infra-estrutura básica cujas dimensões atendam aos índices urbanísticos definidos pelo plano diretor ou lei municipal para a
zona em que se situe”.
A infraestrutura básica vem delineada, no § 5º da mesma Lei:
§ 5º - A infra-estrutura básica dos parcelamentos é constituída pelos
equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água
potável, energia elétrica pública e domiciliar e vias de circulação.

O artigo 4º, inciso II, da Lei Federal n. 6.766/79, disciplinou a exigência mínima da área do lote:
Art. 4º - Os loteamentos deverão atender, pelo menos, aos seguintes
requisitos:
[...]
II - os lotes terão área mínima de 125 m2 (cento e vinte e cinco metros
quadrados) e frente mínima de 5 (cinco) metros, salvo quando a legislação estadual ou municipal determinar maiores exigências, ou quando
o loteamento se destinar a urbanização específica ou edificação de
conjuntos habitacionais de interesse social, previamente aprovados
pelos órgãos públicos competentes;

GLEBA
Gleba é a área de terreno que ainda não foi objeto de loteamento ou desmembramento regular, isto é, aprovado e registrado.
Após o registro do parcelamento, o imóvel deixa de ser gleba e
passa a existir juridicamente como coisa loteada ou desmembrada,
composta de lotes e áreas públicas.
EQUIPAMENTOS URBANOS E COMUNITÁRIOS
Definição Legal: Lei Federal n. 6.766/79.
Equipamentos comunitários: consideram-se equipamentos
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LOTEAMENTO CLANDESTINO
Considera-se clandestino o parcelamento do solo urbano
não aprovado pelo poder público e/ou não registrado no cartório
de registro de imóveis.
A clandestinidade do empreendimento impede que os
adquirentes promovam a necessária matrícula de seus lotes no
competente Cartório de Registro de Imóveis, já que o poder
público não pode autorizar edificações urbanas sem a observância aos critérios legais.
LOTEAMENTO IRREGULAR
São irregulares os parcelamentos do solo que, embora
aprovados pelo poder público e/ou registrados no cartório de registro
de imóveis, na forma da Lei Federal nº 6.766/79, não tiveram suas
obras de infraestrutura urbana básica executadas.
O art. 18, V, da Lei Federal n. 6.766/79, estabelece que
as obras devem ser executadas no prazo máximo de 4 (quatro)
anos da data da aprovação do projeto, in verbis:
Art. 18 - Aprovado o projeto de loteamento ou de desmembramento,
o loteador deverá submetê-lo ao Registro Imobiliário dentro de 180
(cento e oitenta) dias, sob pena de caducidade da aprovação, acompanhado dos seguintes documentos:
V - cópia do ato de aprovação do loteamento e comprovante do termo
de verificação pela Prefeitura Municipal ou pelo Distrito Federal, da
execução das obras exigidas por legislação municipal, que incluirão,
no mínimo, a execução das vias de circulação do loteamento, demarcação dos lotes, quadras e logradouros e das obras de escoamento
das águas pluviais ou da, aprovação de um cronograma, com a duração máxima de quatro anos, acompanhado de competente instrumento de garantia para a execução das obras; (grifo nossos)
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comunitários os equipamentos públicos de educação, cultura,
saúde, lazer e similares (art. 4º, § 2º). Exemplos: praças,
quadras esportivas, posto de saúde, escolas.
Equipamentos urbanos: Consideram-se urbanos os equipamentos públicos de abastecimento de água, serviços de esgoto, energia elétrica, coletas
de águas pluviais, rede telefônica e gás canalizado (art. 5º, parágrafo único).

Parcelamento do solo

PLANO DIRETOR
O art. 182, § 1º, da Constituição Federal, traça a definição de
plano diretor, conforme abaixo transcrito:
Art. 182 - A política de desenvolvimento urbano, executada pelo
Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei,
tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais
da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes.
§ 1º - O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório
para cidades com mais de vinte mil habitantes, é o instrumento
básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana.
(grifos nossos)

O art. 40, caput, e 41, todos do Estatuto da Cidade (Lei
Federal n. 10.257/01), na esteira da Constituição Federal, dispõem sobre o plano diretor:
Art. 40 - O plano diretor, aprovado por lei municipal, é o instrumento
básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. (grifos
nosso)
Art. 41 - O plano diretor é obrigatório para cidades:
I – com mais de vinte mil habitantes;
II – integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas;
III – onde o Poder Público municipal pretenda utilizar os instrumentos
previstos no § 4º do art. 182 da Constituição Federal;
IV – integrantes de áreas de especial interesse turístico;
V – inseridas na área de influência de empreendimentos ou atividades
com significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional.

Segundo a definição doutrinária de José Afonso da Silva,
é plano, porque estabelece os objetivos a serem atingidos, o
prazo em que estes devem ser alcançados (ainda que, sendo
plano geral, não precise fixar prazo, no que tange às diretrizes
básicas), as atividades a serem executadas e quem deve executálas. É diretor, porque fixa as diretrizes do desenvolvimento urbano
do Município7.

7

SILVA, op. cit.,p. 139.
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Art. 46 - A regularização fundiária consiste no conjunto de medidas
jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais que visam à regularização
de assentamentos irregulares e à titulação de seus ocupantes, de
modo a garantir o direito social à moradia, o pleno desenvolvimento
das funções sociais da propriedade urbana e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.
Art. 47 - [...]
VI - assentamentos irregulares: ocupações inseridas em parcelamentos informais ou irregulares, localizadas em áreas urbanas públicas
ou privadas, utilizadas predominantemente para fins de moradia;

BASE CONSTITUCIONAL E LEGAL
* Constituição Federal - art. 24, § 1º; art. 30, inciso I, II e VIII, art.
182 e 183;
* Lei Federal n. 6.766/79 – dispõe sobre o parcelamento do solo
urbano;
* Lei Federal n. 10.257/01 (Estatuto da Cidade) - regulamenta os
arts. 182 e 183 da Constituição Federal e estabelece diretrizes
gerais da política urbana;
* Lei Federal n. 11.445/07 (art. 3º, inciso I) - estabelece diretrizes
nacionais para o saneamento básico;
* Lei Federal n. 4.504/64 - dispõe sobre o Estatuto da Terra;
* Decreto Lei n. 58/37 - dispõe sobre o loteamento e a venda de
terrenos para pagamento em prestações;
* Instrução Normativa do INCRA n. 17-b, de 22 de dezembro de
1980 – dispõe sobre o parcelamento de imóveis rurais;
* Art. 96 do Decreto Federal n. 59.428/66;
* Lei Federal n. 11.977/09 - dispõe sobre o Programa Minha
Casa, Minha Vida – PMCMV e a regularização fundiária de assentamentos localizados em áreas urbanas;
* Resolução CONAMA n. 237/97, Anexo n. 1, que trata das
atividades ou empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental.
* Projeto de Lei Federal n. 20/2007 - dispõe sobre o parcelamento do solo para fins urbanos e sobre a regularização fundiária
sustentável de áreas urbanas, e dá outras providências.
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REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
Definição Legal: Lei Federal n. 11.977/09 (“Minha Casa, Minha Vida”)

Parcelamento do
do solo
solo
Parcelamento

ASPECTOS RELEVANTES SOB O FOCO MINISTERIAL
Política Urbana
O Constituinte de 1988 incluiu no texto constitucional um
capítulo específico (Título VII, Capítulo II) sobre a política urbana,
dispondo as diretrizes gerais do desenvolvimento urbano, com
destaque para a necessidade do plano diretor, o cumprimento da
função social da propriedade urbana, dentre outras, estabelecendo no seu art. 182 o seguinte: “A política de desenvolvimento
urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bemestar de seus habitantes”.
Na distribuição de competência legislativa, o constituinte
definiu competência concorrente aos entes federados para legislar
sobre direito urbanístico (art. 24, I), cabendo à União editar normas gerais (art. 24, § 1º), aos Estados, Distrito Federal e Municípios, normas suplementares (art. 24, § 2º e art. 30, II) e,
finalmente, aos Municípios, dispor sobre assuntos de interesse
local (art. 30, I) e, ainda, promover , no que couber, adequado
ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso,
do parcelamento e da ocupação do solo urbano (art. 30, VIII), in
verbis:
Art. 24 - Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar
concorrentemente sobre:
I - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico;
§ 1º - No âmbito da legislação concorrente, a competência da União
limitar-se-á a estabelecer normas gerais.
§ 2º - A competência da União para legislar sobre normas gerais não
exclui a competência suplementar dos Estados.
[...]
Art. 30 - Compete aos Municípios:
I - legislar sobre assuntos de interesse local;
II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;
[...]
VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano;
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Legitimidade do Ministério Público
Dentre as atividades atribuídas ao Ministério Público se
destaca a defesa da ordem urbanística, direito difuso que interessa
a toda coletividade e insere-se nas atribuições constitucionais conferidas à instituição, na forma dos artigos 127 e 129, III, da Constituição Federal.
O inciso IV da Lei n. 7.347/85, acrescentado pela Lei
Federal n. 10.257/01 (Estatuto da Cidade), prevê o seguinte:
Art. 1º - Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação
popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados:
[....]
VI - à ordem urbanística.

Nesse sentido, sendo o Ministério Público órgão legitimado para a propositura da ação civil pública (art. 5º, I, da Lei
Federal n. 7.347/85), logo incontestável a sua legitimação para
agir em defesa da ordem urbanística.
A matéria encontra-se consolidada na jurisprudência pátria:
PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA
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A União, no exercício de sua competência constitucional (art.
24, § 2º da Constituição Federal), editou a Lei Federal n. 10.257/2001
– Estatuto da Cidade, norma geral de direito urbanístico, deixando a
cargo dos demais entes federados suplementar o diploma legal
citado, confeccionando normas legais para atender suas peculiaridades locais, sem, contudo, se opor às normas gerais federais.
Desta forma, constata-se que a competência municipal em
matéria urbanística pode ser exercida de forma bastante ampla, disciplinando tudo o que for relativo ao interesse local e, ainda, instituindo sua política de desenvolvimento urbano, por meio da
aprovação de leis do Plano Diretor, Uso e Ocupação do Solo,
Código de Posturas e Obras, dentre outras que entender
necessárias ao adequado planejamento e ordenamento das atividades urbanas.
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211/STJ. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO
PÚBLICO EM MATÉRIA AMBIENTAL E URBANÍSTICA. LOTEAMENTO IRREGULAR POR AUSÊNCIA DE LICENÇA E ENCONTRAR-SE SOBRE DUNAS. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO.
[...]
3. O Ministério Público tem legitimidade para propor Ação Civil
Pública para a defesa do meio ambiente e da ordem urbanística.
4. Loteamento sem registro e projetado sobre dunas, o que caracteriza violação frontal da legislação urbanística e ambiental.
5. Irrelevância da apuração do número exato de consumidores
lesados, pois a legitimidade do Ministério Público, na hipótese
dos autos, estabelece-se na linha de frente, por ofensa a genuínos
interesses difusos (ordem urbanística e ordem ambiental).
6. Na análise da legitimação para agir do Ministério Público no campo
da Ação Civil Pública, descabe a utilização de critério estritamente aritmético. Nem sempre o Parquet atua apenas em razão do número de
sujeitos vulnerados pela conduta do agente, mas, ao contrário, intervém
por conta da natureza do bem jurídico tutelado e ameaçado. [...] 12
Agravo Regimental não provido.(STJ. AgRg no Ag 928652 / RS. Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN. Fonte: DJe 13.11.2009) (grifos nossos)

USO E OCUPAÇÃO DO SOLO: PARCELAMENTO DO SOLO URBANO
- O parcelamento do solo urbano – Lei Federal n. 6.766/79
A questão do parcelamento do solo urbano consiste em um
dos principais aspectos relacionados ao uso e à ocupação do solo.
É dever do poder público aprovar previamente qualquer
empreendimento desta natureza, e, ainda, acompanhar todas as
intervenções para implantação de loteamentos e desmembramentos, com a finalidade de assegurar o fiel cumprimento das
normas urbanísticas.
O art. 3º, parágrafo único, da Lei Federal n. 6.766/79,
elenca as áreas onde não será permitido o parcelamento do solo:
Art. 3º - Somente será admitido o parcelamento do solo para fins urbanos
em zonas urbanas, de expansão urbana ou de urbanização específica,
assim definidas pelo plano diretor ou aprovadas por lei municipal.
Parágrafo único. Não será permitido o parcelamento do solo:
I - em terrenos alagadiços e sujeitos a inundações, antes de tomadas
as providências para assegurar o escoamento das águas;
II - em terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo à
saúde pública, sem que sejam previamente saneados;
III - em terreno com declividade igual ou superior a 30% (trinta por cento),
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Prevalece, na doutrina, o entendimento de que as áreas
de preservação permanente (APP) estão incluídas dentre as
áreas de preservação ecológica a que se refere o inciso V em
epígrafe. As áreas de preservação permanente integram as denominadas áreas protegidas, de natureza non edificandi. Na atividade de parcelamento do solo urbano, o poder público municipal
não pode aprovar lotes em áreas de preservação permanente,
tampouco autorizar edificações nas faixas de proteção da APP.
Importante observar a vedação legal para evitar, preventivamente, o parcelamento do solo nestas situações.
IMPOSIÇÕES LEGAIS PARA O REGULAR PARCELAMENTO
(LOTEAMENTO OU DESMEMBRAMENTO) DO SOLO URBANO
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salvo se atendidas exigências específicas das autoridades competentes;
IV - em terrenos onde as condições geológicas não aconselham a
edificação;
V - em áreas de preservação ecológica ou naquelas onde a poluição
impeça condições sanitárias suportáveis, até a sua correção.
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Necessário destacar, ainda, que com o advento do Estatuto
da Cidade (Lei Federal n. 10.257/01) e o surgimento de outro instrumento de política urbana – o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV),
previsto nos artigos 36 e 37, o entendimento predominante é no sentido de que este deverá ser exigido, também, para o parcelamento
do solo urbano, ainda mais considerando que visa evitar o adensamento populacional sem a adequada infraestrutura.
Importante comentar, por derradeiro, que em alguns Estados brasileiros, como Espírito Santo e Santa Catarina, o Cartório de
Registro de Imóveis abre vista do procedimento de registro do loteamento, obrigatoriamente, por previsão de lei estadual e provimento
da Corregedoria-Geral de Justiça respectivamente, ao Ministério
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PARCELAMENTOS (LOTEAMENTOS E DESMEMBRAMENTOS) CLANDESTINOS DO SOLO
Considera-se clandestino o parcelamento do solo urbano
não aprovado pelo poder público e/ou não registrado no cartório
de registro de imóveis. A clandestinidade do empreendimento
impede que os adquirentes promovam a necessária matrícula
de seus “lotes” no competente Cartório do Registro de Imóveis.
Consoante conceito legal de lote já previsto anteriormente,
se o “lote” não atende aos índices urbanísticos, tampouco será
servido de infraestrutura básica, não podendo ser considerado lote
para os efeitos jurídicos, pois não será passível de registro e matrícula no Registro de Imóveis e de edificação regular.
Com efeito, a edificação urbana deverá atender critérios
previamente fixados, como índice de coeficiente de aproveitamento, gabarito, afastamentos frontal e lateral, taxa de ocupação,
índice de permeabilidade, entre outros, fixados em lei, conforme
o zoneamento levado a efeito no plano diretor, em lei municipal
de uso e ocupação do solo ou, ainda, no Código de Obras.
Para se atender a esses critérios, necessário se faz que o lote
tenha dimensões compatíveis com o zoneamento e esteja regularmente matriculado em cartório. Não sendo observados esses requisitos, não poderá o poder público conceder alvará de construção,
tampouco o habite-se, o que acarreta irremediavelmente a clandestinidade da totalidade das edificações existentes nesses parcelamentos,
com prejuízos à ordem urbanística e ao meio ambiente e, também,
danos ao erário, na medida em que normalmente não incide IPTU
sobre estes imóveis ou mesmo ITBI sobre as negociações translativas
de posse ou propriedade realizadas.
Importante lembrar que na implantação de parcelamentos clandestinos, geralmente os empreendedores, para burlar as
exigências da Lei Federal n. 6766/79, praticam alienações dos
“lotes” em forma de condomínio ou cessões de direitos pos137
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Público, na fase do art. 19 da Lei Federal n. 6.766/79, independente
de impugnação de terceiros, para que tome ciência do procedimento, viabilizando, desta forma, a adoção de providências judiciais
e extrajudiciais quando detectadas falhas ou irregularidades no
processo de aprovação e registro do loteamento.
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sessórios, lesando os adquirentes e deixando de implantar a infraestrutura básica, devendo o(a) Promotor(a) de Justiça ficar
atento quanto a eventuais simulações desta natureza.
A implantação de parcelamentos clandestinos ocasiona
grave degradação ambiental e urbanística, haja vista que se trata
de habitações instaladas aleatoriamente, formando aglomerados
populacionais, sem abastecimento de água potável, esgotamento
sanitário, coleta de lixo, equipamentos comunitários, em locais
de risco e áreas de preservação permanente, enfim, situações
que extrapolam os efeitos ambientais e urbanísticos para repercutir na área social, educacional, criminal e de saúde pública.
PARCELAMENTOS (LOTEAMENTOS E DESMEMBRAMENTOS)
IRREGULARES DO SOLO
São irregulares os parcelamentos do solo que, embora
aprovados e/ou registrados na forma da legislação cabível, não tiveram
suas obras de infraestrutura urbana básica inteiramente executadas.
As obras de infraestrutura básica, segundo o disposto no
art. 18, V, da Lei Federal n. 6.766/79, são as vias de circulação devidamente pavimentadas, a demarcação dos lotes, quadras e logradouros, as obras de escoamento das águas pluviais, a exemplo
de meios fios, bocas de lobo, galerias de captação e drenagem,
etc., e, ainda, esgotamento sanitário, incluindo abastecimento de
água potável, coleta e destinação ambientalmente adequada de
esgoto, energia elétrica pública e domiciliar, podendo ser acrescidas
de outras obras exigidas complementarmente por lei municipal.
Comumente, o empreendedor tenta transferir o ônus da execução das obras de infraestrutura aos adquirentes, o que contraria a
norma legal. Importante destacar que a Prefeitura Municipal deverá
exigir as garantias necessárias para a execução das obras (caução,
hipoteca, etc.), na forma do art. 18, V, última parte, acima citado.
Em síntese, irregular é o parcelamento que, apesar de aprovado
e/ou registrado, não contém total ou parcialmente as obras de infraestrutura básica, as quais devem ser executadas no prazo máximo de 4 (quatro) anos da data da aprovação do projeto (art. 18, V).
- Responsabilidade solidária do Município
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REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CIVEL. FALTA DE COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO URBANO.
AUSÊNCIA DE INFRA-ESTRUTURA LEGALMENTE NECESSÁRIA.
DEVER DE IMPLEMENTAR OS EQUIPAMENTOS URBANOS COMUNITÁRIOS. RESPONSABILIDADESOLIDARIA DO MUNICIPIO. 1 - A INSUFICIÊNCIA DO PREPARO, QUANDO NÃO SUPRIDA PELO APELANTE,
INOBSTANTE A INTIMAÇÃO PARA TANTO, ENSEJA A SANÇÃO
PROCESSUAL DA DESERÇÃO, O QUE IMPEDE O CONHECIMENTO DO
RECURSO VOLUNTÁRIO. 2 - DE ACORDO COM O ART. 4º DA LEI N.
6766/79, É DEVER DO LOTEADOR A IMPLANTAÇÃO EFETIVA DOS
EQUIPAMENTOS URBANOS COMUNITÁRIOS DEFINIDOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 5º, DA MESMA LEI. 3 - O TEXTO LEGAL, BEM
COMO A RESPECTIVA MENS LEGIS, NÃO DÃO AZO A INTERPRETAÇÃO
ABSURDA INVOCADA PELO RÉU EM SUA DEFESA. 4 - A CF/88, CORROBORADA PELO ART. 40 DA LEI 6766/79, PRECONIZAM A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA MUNCIPALIDADE EM RELAÇÃO A
REALIZAÇÃO MATERIAL DA CONSTRUÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA
MINIMA EXIGIDA NA LEI DO LOTEAMENTODO SOLO, PARA QUE OS
ADQUIRENTES DOS LOTES TENHAM CONDIÇÕES MINIMAS DE
MORADIA CONDIGNA. 5 - APELAÇÃO NãO CONHECIDA. DUPLO
GRAU NECESSÁRIO CONHECIDO PARA MANTER INCÓLUME A R.
SENTENÇA. (TJGO. 3º Câmara Cível. Relator: Des. Felipe Batista Cordeiro.
Fonte: DJ 14309 de 12.07.2004.) (grifos nossos)
ADMINISTRATIVO - LOTEAMENTO INACABADO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPUTAÇÃO POR AÇÃO DE REGRESSO À EMPRESA LOTEADORA.
1. É dever do município fiscalizar os loteamentos, desde a aprovação
até a execução de obras.
2. A CF/88 e a lei de parcelamento do solo (Lei 6.766/79) estabelecem
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Quando o Município se omite na fiscalização de implantação de parcelamento clandestino ou irregular ele se torna
responsável solidário pela inação do “parcelador”, especialmente em relação à implantação da infraestrutura mínima
exigida na lei de parcelamento do solo.
Em suma, o Município se torna coobrigado em razão de
sua omissão, seja na fiscalização de implantação de parcelamento clandestino ou irregular, haja vista que é dever do Município exercer o controle sobre o uso e ocupação do solo urbano,
nos termos do art. 30, VIII, da Constituição Federal, seja na conclusão das obras de urbanização do parcelamento aprovado (art.
40 da Lei Federal n. 6.766/79).
O entendimento pretoriano é uníssono neste sentido:
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a solidariedade na responsabilidade pela inexecução das obras de
infra-estrutura (art. 40).
3. Legitimidade do município para responder pela sua omissão e
inação da loteadora.
4. Recurso especial provido.
(STJ. Segunda Turma. Rel. Min. Eliana Calmon. RESP 252512/SP.
DJ 29.10.2001. Pág. 194)

Os espaços livres, as “áreas verdes” e o parcelamento do solo8
A exigência de áreas verdes em parcelamentos, segundo
José Afonso da Silva, visa atender “uma necessidade higiênica,
de recreação e até de defesa e recuperação do meio ambiente
em face da degradação de agentes poluidores”9.
As áreas verdes estão inseridas nos “espaços livres”,
conforme determinado pelo art. 4º, inciso I, da Lei Federal n.
6.766/79, in verbis:
Art. 4º - Os loteamentos deverão atender, pelo menos, aos seguintes
requisitos:
I - as áreas destinadas a sistemas de circulação, a implantação de equipamento urbano e comunitário, bem como a espaços livres de uso público,
serão proporcionais à densidade de ocupação prevista pelo plano diretor
ou aprovada por lei municipal para a zona em que se situem.

Portanto, entende-se que as áreas verdes revelam uma
política de proteção florestal a serviço da urbanização e da natureza
com o objetivo de manter e preservar espaços verdes na cidade.
Nesse sentido, leciona José Afonso da Silva sobre as
áreas verdes:
elas vão adquirindo regime jurídico especial, que as distinguem dos demais espaços livres e de outras áreas “non edificandi”, até porque se
admitem certos tipos de construção nela, em proporção reduzidíssima,
porquanto o que caracteriza as áreas verdes é a existência de vegetação continua, amplamente livre de edificações, ainda que recortada
de caminhos, vielas, brinquedos infantis e outros meios de passeios e
divertimentos leves, quando tais áreas se destinem ao uso público.10
Esse tópico fora produzido utilizando-se partes do texto de “ABREU, A. H.; OLIVEIRA,
R. J. De. áreas verdes e municípios. Disponível em: http://www.mp.sc.gov.br/portal/site/
portal/portal_detalhe.asp?campo=2372”.
9
SILVA, op. cit., p. 277.
10
SILVA, op. cit., p. 247.
8
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Art. 10 - As áreas destinadas a sistema de circulação, a implantação
de equipamentos urbanos e comunitários, bem como a espaços livres
de uso público, não poderão ser inferiores a 35% (trinta e cinco por
cento) da gleba.
Parágrafo único - Será assegurado, em todos os parcelamentos de
que trata esta lei, o mínimo de 15% (quinze por cento) de áreas destinadas à implantação de equipamentos comunitários e espaços livres
de uso público.

Importante registrar que o fato de as áreas destinadas aos
“espaços livres”, incluídas aqui as áreas verdes, na forma do artigo 4º, inciso I, da Lei Federal nº 6.766/79, ser bem de uso
comum do povo (artigo 99, inciso I CC) e por ter de conservar
essa sua qualificação, não podem ser desafetadas para alienação
ou outra destinação pelo Poder Público (art. 100 CC).
Nesse sentido, tem-se o seguinte precedente do TJ/GO:
DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO POPULAR. AFRONTA A LEI FEDERAL. HIERARQUIA DAS LEIS. LEI MUNICIPAL ILEGAL. LOTEAMENTO. DESAFETAÇÃO. PERMUTA.
VEDAÇÃO AO MUNICÍPIO. 1 - REGENDO A HIERARQUIA DAS LEIS,
HÁ A IMPOSIÇÃO DE QUE AS LEIS MUNICIPAIS DEVEM SE ADEQUAR AS LEIS ESTADUAIS E FEDERAIS. HAVENDO CONFRONTO
ENTRE ELAS, PREVALECE A LEGISLAÇÃO QUE SE ENCONTRAR
EM NÍVEL MAIS ELEVADO NA PIRAMIDE HIERARQUICA. 2 - APÓS
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Desta forma, não devem ser consideradas como áreas que
integram os espaços livres previstos no art. 4º, I, da Lei Federal
n. 6766/79, as faixas non edificandi determinadas pelo inciso III do
mesmo artigo, pois estas não cumprem a função destinada às
áreas que integram os espaços livres, em especial às verdes.
Cabe ao Município regulamentar a porcentagem que os loteamentos devem ter de espaços livres de uso público, previstos no art.
4º, inciso I, da Lei Federal n. 6.766/79, de acordo com a densidade
de ocupação prevista pelo plano diretor, haja vista ser interesse local
preconizado pelo art. 30, inciso I, da Constituição Federal. A título de
exemplo, no município de Goiânia, a Lei Municipal n. 7.222/93, a qual
estabelece condições especiais para aprovação de parcelamento do
solo nas áreas urbanas e de expansão urbana do Município de Goiânia, caracterizados como Parcelamento Prioritário, trata desse percentual de espaços livres no art.10, in verbis:
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A APROVAÇÃO DO LOTEAMENTO E CONSEQUENTE PASSAGEM
DE DETERMINADAS ÁREAS PARA O PODER PÚBLICO MUNICIPAL,
E VEDADA A MODIFICAÇÃO DA DESTINAÇÃO CONFERIDA A TAIS
ÁREAS, DADA A REDAÇÃO INEQUÍVOCA DO INCISO I, DO ARTIGO
QUARTO DO ARTIGO 22 E DO ARTIGO 28 DA LEI N. 6766/79.
3 - A LEI N. 6766/79 AO FIXAR A RESERVA DE ÁREAS INSTITUCIONAIS NOS LOTEAMENTOS URBANOS, OBJETOU VEDAR UTILIZAÇÃO DIVERSA DESSAS ÁREAS, COLOCANDO-AS SOB A
TUTELA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PRESERVANDO ASSIM
O INTERESSE COLETIVO E SUA DESTINAÇÃO PRÓPRIA E A LEI
COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 111/05, LC N. 111/05 DESAFETOU
BEM DE USO COMUM DO POVO CONSISTENTE NAS ÁREAS
VERDES DESTINANDO-AS A LOTEAMENTO, PADECE DE ILEGALIDADE POR DESCONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL MENCIONADA. O MUNICIPIO TEM O PODER DEVER DE REGULARIZAR
LOTEAMENTO URBANO. 4 - É INADMISSÍVEL A DESAFETAÇÃO E
PERMUTA DOS BENS PASSADOS AO DOMÍNIO DO MUNICÍPIO, EM
DECORRÊNCIA DAS REGRAS CONSTANTES DA LEI N. 6766/79; A
FINALIDADE DO LEGISLADOR AO PASSAR TAIS ÁREAS PARA O
DOMÍNIO PÚBLICO FOI, EXATAMENTE, A DE COIBIR O USO
DESSES ESPAÇOS PARA OUTROS FINS QUE NÃO AQUELES PREVISTOS NO PROJETO ORIGINAL. REMESSA CONHECIDA E IMPROVIDA. PRIMEIRA APELACAO CONHECIDA E PARCIALMENTE
PROVIDA. SEGUNDA APELACAO PREJUDICADA. (TJGO. 1ª CÂMARA CÍVEL. RELATOR: DES. VITOR BARBOZA LENZA. FONTE: DJ
93 DE 21/05/2008) (GRIFOS NOSSOS)

- Manutenção da reserva legal em imóveis rurais transformados
em urbanos ou de expansão urbana
Dispõe o art. 129, inciso I, da Constituição do Estado de
Goiás, in verbis:
Art. 129 - Os imóveis rurais manterão pelo menos vinte por cento de
sua área total com cobertura vegetal nativa, para preservação da
fauna e flora autóctones, obedecido o seguinte:
I - as reservas deverão ser delimitadas e registradas junto a órgão do
Executivo, na forma da lei, vedada a redução e o remanejamento,
mesmo no caso de parcelamento do imóvel; (grifos nosso)

Por seu turno, estabelece o art. 21 do Código Florestal
do Estado de Goiás (Lei n.12.596/95):
Art. 21 - Quando da eventual transformação de imóvel rural em
urbano com qualquer finalidade, deverá ser exigida a
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Diante do exposto, nota-se ser obrigatória a manutenção
da área de reserva legal quando de eventual reclassificação de
imóveis rurais que passarem a fazer parte de área inclusa por Lei
Municipal como agora integrante de zona urbana e/ou de expansão urbana. A Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Goiás
manteve essa posição por meio de Despacho datado de 02.12.09
(material constante no CD).
- Parcelamento do solo rural e a questão das “chácaras ou sítios
de recreio”
O parcelamento do solo pode tanto ocorrer para fins urbanos quanto para fins rurais.
O art. 3º, caput, da Lei Federal n. 6.766/79 é claro ao dispor
que rege o parcelamento do solo para fins urbanos em zonas urbanas, de expansão urbana ou de urbanização específica, in verbis:
“Somente será admitido o parcelamento do solo para fins urbanos em zonas urbanas, de expansão urbana ou de urbanização específica, assim definidas pelo plano diretor ou aprovadas
por lei municipal” (grifos nossos).
Desta forma, a Lei Federal n. 6.766/79 não se aplica ao
parcelamento do solo para fins rurais. O art. 4º, inc. I, do Estatuto
da Terra, define imóvel rural:
Art. 4º - [...]
I. Imóvel rural - o prédio rústico de área contínua qualquer que
seja a sua localização que se destina à exploração extrativa, agrícola, pecuária ou agro-industrial, quer através de planos públicos
de valorização, quer através de iniciativa privada.

Essa definição foi complementada pelo Decreto Federal
n. 55.891/65, o qual regulamentou o Estatuto da Terra em seu
artigo 5º, nos seguintes termos:
Art. 5º - Imóvel rural é o prédio rústico, de área contínua, qualquer que
seja a sua localização em perímetros urbanos, suburbanos ou rurais dos
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manutenção da reserva legal averbada à margem da respectiva
matrícula no Cartório de Registro de Imóveis, conforme obrigação imposta pelo § 2º do Código Florestal, acrescido pela Lei nº 7.803, de
18 de julho de 1989. (grifos nossos)
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municípios, que se destine à exploração extrativa, agrícola, pecuária ou
agro-industrial, quer através de planos públicos de valorização, quer
através da iniciativa privada.

A Lei Federal n. 5.868/72, para fins de incidência do imposto
sobre a propriedade territorial rural, considera imóvel rural aquele
que se destina à exploração agrícola, pecuária, extrativa, vegetal ou
agroindustrial, independente de sua localização. Conclui-se, desta
forma, que são rurais os parcelamentos voltados às atividades nitidamente extrativistas, agrícolas, de pecuária e agroindustriais.
Exige, ainda, o art. 65 do Estatuto da Terra, que não se
pode dividir o imóvel rural em tamanho inferior ao módulo rural
mínimo fixado pelo INCRA11, in verbis: “O imóvel rural não é divisível em áreas de dimensão inferior à constitutiva do módulo
de propriedade rural”.
Conclui-se, pois, que parcelamento para fins urbanos é o que
se destina à urbanização, edificação e ocupação, com a finalidade
de habitação, indústria ou comércio, regido pela Lei Federal n.
6.766/79, enquanto parcelamento para fins rurais é o que se destina
à exploração econômica da terra - agrícola, pecuária, extrativa ou
agroindustrial, conforme o Estatuto da Terra e o Decreto-lei n. 58/37.
Problema que surge é quanto à questão de “chácaras ou
sítios de recreio” situadas na zona rural, ou seja, parcelamentos
do solo realizados na zona rural não voltados para atividades extrativistas, agrícolas, de pecuária e agroindustriais, mas, sim, de
recreio, lazer, com finalidades nitidamente urbanísticas, o que
contraria o disposto no artigo 3º, caput, da Lei Federal n. 6.766/79.
Leciona Gilberto Passos de Freitas sobre a questão:
Ao dispor o caput do art. 3º da Lei 6.766/79 que: 'Somente será admitido o parcelamento do solo para fins urbanos em zonas urbanas ou de expansão urbana, assim definidas por lei municipal',
afastada está qualquer possibilidade de se instalar um loteamento,
ou desmembramento, destinado a chácaras ou sítios de recreio na
zona rural. 12 (grifos nossos)
No Estado de Goiás, o módulo rural é de 20.000 m2.
Algumas anotações sobre as chácaras ou sítios de recreio. Boletim do interior, Fundação Prefeito Faria Lima - CEPAM, Secretaria do Interior do Governo do Estado de São
Paulo, n. 106, maio/82, apud FRANCO, A. S. et alii. Leis penais especiais e sua interpretação jurisprudencial. 7. ed. v.II. São Paulo: Revista dos Tribunais: 2001. v. II, p. 26172618.
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APELAÇÃO CIVEL. SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA. SENTENÇA
CITRA PETITA. ALEGAÇÃO AFASTADA. PARCELAMENTO IRREGULAR DE IMÓVEL LOCALIZADO EM ZONA RURAL PARA
FINS NITIDAMENTE URBANOS. FORMAÇÃO DE FALSOS
CONDOMÍNIOS. EXISTÊNCIA DE REGISTROS ANTERIORES.
IRRELEVÂNCIA. 1 - NÃO HÁ FALAR-SE EM SENTENÇA CITRA
PETITA, QUANDO O JUIZ SOLUCIONA A QUESTÃO COLOCADA EM DISCUSSÃO. 2 - A VENDA DE FRAÇÕES IDEAIS DE
IMÓVEL LOCALIZADO EM ZONA RURAL, QUANDO RESULTAR
EM METRAGEM INFERIOR AO MÓDULO MÍNIMO, IMPEDE
SUA UTILIZAÇÃO PARA FIM RURÍCOLA, TORNANDO EVIDENTE A DESTINAÇÃO URBANA DADA AO MESMO E A FORMAÇÃO DE FALSOS CONDOMÍNIOS. FRISE-SE, AINDA QUE O
PARCELAMENTO PARA FINS URBANOS EM ZONA RURAL
ENCONTRA OBICE NA LEI NÚMERO 6.766/79, QUE SOMENTE
O ADMITE EM ZONAS URBANAS OU DE EXPANSÃO URBANA, ASSIM DEFINIDAS POR LEI MUNICIPAL (ART. TERCEIRO). 3 - O FATO DE JÁ TEREM SIDO REGISTRADAS
OUTRAS ALIENAÇÕES DE FRAÇÕES IDEAIS EM DESRESPEITO
AO LIMITE MÍNIMO ESTABELECIDO PARA FINS DE PARCELAMENTO RURAL, NÃO AUTORIZA A CONTINUIDADE DO
REGISTRO IMOBILIÁRIO MACULADO DE IRREGULARIDADES. APELAÇÃO CIVEL CONHECIDA E IMPROVIDA.
(TJGO. 1º Câmara Cível. Relator: Des. Leobino Valente
Chaves. Fonte: DJ 13757 de 11/04/2002) (grifos nossos)

A respeito do assunto, a Instrução Normativa do INCRA
n. 17-b, de 22 de dezembro de 1980, dispõe sobre o parcelamento de imóveis rurais localizados fora da zona urbana ou de
expansão urbana, estabelecendo no seu item 3, o seguinte:
3. PARCELAMENTO, PARA FINS URBANOS, DE IMÓVEL RURAL LOCALIZADO FORA DA ZONA URBANA OU DE EXPANSÃO URBANA
3.1 O parcelamento, para fins urbanos, de imóvel rural localizado
fora de zona urbana ou de expansão urbana, assim definidas por lei
municipal, rege-se pelas disposições do art. 96, do Decreto n.
59.428, de 27/l0/66, e do art. 53, da Lei n.º 6.766, de 19/12/79.
3.2 Em tal hipótese de parcelamento, caberá, quanto ao INCRA, unicamente sua prévia audiência.
3.3 Os parcelamentos com vistas à formação de núcleos urbanos,
ou à formação de sítios de recreio, ou à industrialização, somente
poderão ser executados em área que:
a) por suas características e situação, seja própria para a localização
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Igualmente, é o entendimento jurisprudencial:
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de serviços comunitários das áreas rurais circunvizinhas;
b) seja oficialmente declarada zona de turismo ou caracterizada
como de estância hidromineral ou balneária;
c) comprovadamente tenha perdido suas características produtivas,
tornando antieconômico o seu aproveitamento.

Desta forma, o entendimento predominante é no sentido
de que “o parcelamento de imóvel rural (localizado em zona rural)
para fins urbanos só é possível se lei municipal redefinir o seu
zoneamento, transformando a zona rural ou parte dela (onde se
encontra o imóvel) em zona urbana ou de expansão urbana”13,
pois entende-se que para o reconhecimento de que perdeu as
características rurais deve haver a alteração da lei municipal, inclusive a Corregedoria-Geral de Justiça de São Paulo assim dispõe nos seus atos normativos:
Art. 147 - Os loteamentos de imóveis urbanos são regidos pela Lei
n. 6766, de 19 de dezembro de 1979, e os rurais continuam a sê-lo
pelo Decreto-lei n. 58, de 10 de dezembro de 1937.
Art. 148 - O parcelamento de imóvel rural para fins urbanos deve ser
precedido de:
a) lei municipal que o inclua na zona urbana ou de expansão urbana
do Município;
b) averbação de alteração de destinação do imóvel, de rural para urbano, com apresentação de certidão expedida pelo INCRA.

Releva-se frisar, no arremate, que quanto à redação do art.
53 da Lei Federal 6.766/79 (Todas as alterações de uso do solo
rural para fins urbanos dependerão de prévia audiência do Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, do Órgão
Metropolitano, se houver, onde se localiza o Município, e da
aprovação da Prefeitura Municipal, ou do Distrito Federal quando
for o caso, segundo as exigências da legislação pertinente), a melhor
interpretação é no sentido de que não se refere a parcelamento do solo
rural, e sim ao uso do solo, conforme lição das Promotoras Anelise Grehs
Stifelman e Rochelle Jelinek Garcez:
STIFELMAN, A. G.; GARCEZ, R. J. Do Parcelamento do Solo com fins urbanos em
zona rural e da aplicação da lei n. 6.766/79 e do provimento n. 28/04 da CGJ/RS (Projeto
More Legal III). Disponível em “http://www.amprs.org.br/arquivos/comunicao_noticia
/DO%20PARCELAMENTO%20DO%20SOLO.pdf”. Acesso em 16.12.2009.

13
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Assim, para o parcelamento de imóvel rural situado na
zona rural para fins urbanos, como no caso das chácaras e sítios
de recreio, deverá haver lei municipal redefinindo o zoneamento
e certidão do INCRA, na forma da Instrução Normativa do
INCRA n. 17-b de 1980.15
MÉTODOS DE ATUAÇÃO
A instrução do Inquérito Civil Público
- Parcelamento clandestino do solo
Ao tomar conhecimento do parcelamento (loteamento ou
desmembramento) clandestino em sua comarca, deve o(a) Promotor(a) de Justiça instaurar inquérito civil público, com a expedição de ofícios e outras providências a seguir elencadas16:
a) Cartório de Registro de Imóveis: requisitar cópia da
matrícula do imóvel parcelando, a certidão do oficial do Cartório
de Registro Imobiliário que comprove a existência ou não de
parcelamento (loteamento ou desmembramento) transcrito ou
STIFELMAN, GARCEZ, op. cit.
Mais orientaçoes encontram-se disponíveis no site do CAO Meio Ambiente Material de
Apoio / Jurisprudencia Interna.
16
Fonte: Lei 6766/89 e Manual de Atuação Funcional do Promotor de Minas Gerais.
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imagine a implantação de um hotel-fazenda ou de um abrigo para
tratamento terapêutico em imóvel rural localizado em zona rural.
Há alteração da destinação do solo rural para fins tipicamente urbanos, sem o objetivo de parcelamento do imóvel. Esses exemplos demonstram o limite e o alcance do disposto no art. 53 da
lei n.6.766/79, que regrou unicamente as exigências para as alterações do solo rural. Nesse sentido, Diógenes Gasparini, ao
comentar o referido artigo, anota que o dispositivo não cuida do
parcelamento de imóvel rural para fins urbanos, pois se relaciona
ao uso do solo, e não à sua divisão. GASPARINI, O município...,
p.180. Na mesma linha de raciocínio, Toshio Mukai, Alaor Caffé
Alves e Paulo José Vilella Lomar concluem que essa disposição
se coaduna com o mandamento contido no art. 3o da Lei n.
6.766/79. MUKAI, Toshio; ALVES, Alaor Caffé; LOMAR, Paulo
José Vilella. Loteamentos e desmembramentos urbanos. 2.ed.
São Paulo: Sugestões Literárias, 1987, p.29014 .
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registrado. Essa diligência, além de demonstrar eventual clandestinidade do parcelamento, a partir da inexistência de seu registro,
possibilita a identificação do domínio do proprietário da gleba indivisa, pois o “parcelador” pode não ser o proprietário da área.
Observa-se que a Lei Federal n. 6.766/79, em seus arts. 9º, caput,
18, caput e incisos I e II, exige que o “parcelador” detenha título
de propriedade para parcelar o solo;
b) Prefeitura municipal:
b.1) requisitar informações ao prefeito ou ao secretário
municipal responsável (de Obras, de Desenvolvimento Urbano ou
de Habitação) pela área de aprovação de parcelamentos se o empreendimento fora aprovado pela municipalidade, encaminhando
cópias dos documentos pertinentes;
b.2) requisitar, também, vistoria no local para detectar se
houve movimentação de terra, terraplenagem, demarcação de
quadras e lotes, abertura de ruas, indicando sua largura, inclinação, se houve pavimentação, edificações de casas, desmatamento, assoreamento de cursos d’água ou nascentes e
comprometimento de áreas de proteção ambiental ou non edificandi (ver inciso III, do art. 4º, da Lei Federal 6.766/79), a exemplo de faixas de servidão de linhas de transmissão, entre outras;
c) SEMARH (Secretaria de Meio Ambiente e Recursos
Hídricos do Estado de Goiás) ou órgão ambiental municipal,
se o licenciamento ambiental for realizado no Município:
c.1) requisitar informação sobre eventual licença ambiental do empreendimento;
c.2) requisitar vistoria atestando eventuais danos ao meio
ambiente e as obras necessárias para a regularização do parcelamento ou seu desfazimento, na hipótese de estar sendo implantado em áreas não parceláveis, a exemplo de imóveis rurais,
áreas de preservação permanente, unidades de conservação,
áreas poluídas, sujeitas a inundação, ou outras restrições decorrentes do próprio zoneamento do Município (art. 3º da Lei Federal
n. 6.766/79);
d) Autoridade policial: requisitar a instauração de inquérito policial, com os documentos preliminares obtidos pela
Promotoria de Justiça (termo de declarações de compradores,
do “parcelador”, dos corretores de imóveis que venderam os
“lotes”, certidão imobiliária do Registro de Imóveis, informações
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e vistoria da prefeitura, panfletos de propaganda, etc.), pois, comumente, o parcelamento (loteamento ou desmembramento)
clandestino pode ter início com a venda de “lotes”, infringindo o
art. 37 da Lei Federal nº 6.766/79, ou com a alteração física da
área parcelanda, ou com as duas atividades simultaneamente, o
que já configura crime (art. 50 da Lei n. 6.766/79);
e) Ofício ao CREA, CRECI e OAB: oferecer representação aos órgãos de classe, quando, na implantação de parcelamentos clandestinos, houver a atuação de engenheiros,
arquitetos, corretores de imóveis (ou imobiliárias) e advogados
envolvidos nos empreendimentos para que sejam adotadas as
medidas administrativas punitivas pertinentes.
f) Oitiva do “parcelador”: notificar o “parcelador” a comparecer na Promotoria de Justiça, sob pena de condução coercitiva (art. 26, I, “a”, da Lei Federal n. 8.625/93), para prestar
esclarecimentos sobre o empreendimento, devendo apresentar
documentos, a exemplo de comprovante de propriedade, matrícula do imóvel, aprovações dos órgãos públicos, cópias dos
contratos de promessa de compra e venda dos “lotes” celebrados, plantas, memorial descritivo, etc.;
Obs.: O Promotor de Justiça, nesta fase, já estando de
posse dos elementos de convicção e prova suficientes da existência do empreendimento e de sua ilegalidade, poderá propor ao
“parcelador” a assinatura de um termo de compromisso e ajustamento de conduta para a regularização do parcelamento ou seu
desfazimento, em caso de ser o empreendimento inviável, levandose em consideração que em qualquer dos casos é cabível a imputação ao “parcelador” da obrigação de ressarcir os danos aos
compradores dos “lotes” e ao meio ambiente urbano e natural.
g) Notificação do art. 38 da Lei Federal n. 6.766/79: essa
notificação (art. 38, caput e parágrafo 2º) é formalidade necessária
para comprovar a mora do “parcelador” e externar a intenção do
Ministério Público em paralisar a atividade ilícita, pela via administrativa, ensejando ainda a possibilidade aos adquirentes dos “lotes”
para depósito das prestações no Cartório do Registro de Imóveis
competente, que as depositará em estabelecimento de crédito, conforme preceituado pelo art. 38, § 1º, da Lei Federal n. 6.766/79. Em
caso de Promotorias Especializadas, esta atuação em defesa dos
consumidores deverá ser feita em conjunto com esta. Não obstante
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a referida providência, o parcelamento poderá também ser embargado administrativamente pelo órgão ambiental ou pelo poder
público municipal. As verbas obtidas mediante depósitos levados a
efeito pelos adquirentes poderão ser levantadas pelo empreendedor, mediante alvará judicial, depois de regularizado o empreendimento, ouvidos o Município e o Ministério Público ou levantadas
pelo Município, a título de ressarcimento, se a regularização for promovida pelo ente público, também por ordem judicial (art. 38, § 3º).
h) Oitiva do proprietário da gleba: eventualmente, o
proprietário do imóvel parcelando não é o parcelador, seja porque
contratou terceira pessoa para realizar o empreendimento, seja
porque a área foi invadida, indevidamente parcelada e negociados os “lotes” com terceiros, sendo necessário apurar o grau de
responsabilidade do proprietário com o empreendimento ilegal,
promovendo sua responsabilização civil, nos termos do art. 51
da Lei Federal n. 6.766/79 e criminal, se for o caso. É muito
comum herdeiros de uma gleba a transferirem para imobiliárias,
independentemente de conclusão do inventário ou de alvará judicial, que ficam responsáveis por implantar o parcelamento, mediante participação nos lucros auferidos pelos herdeiros com a
venda de “lotes”.
i) Desconsideração da Personalidade Jurídica: quando
o parcelamento é feito por uma pessoa jurídica é muito comum a
insuficiência do seu patrimônio para responder pela regularização
do empreendimento e pela indenização dos consumidores lesados.
Assim, convém incluir no pólo passivo da ação ou no TAC celebrado os sócios da pessoa jurídica, em especial aqueles que participaram dos negócios jurídicos, firmando contratos, os que
detinham o poder de gestão da sociedade ou os que extrapolaram
do objeto estatutário para responderem civilmente com seu
patrimônio pessoal pelos danos decorrentes dos atos ilícitos praticados. A desconsideração da personalidade jurídica nestes casos
vem sendo admitida pelo ordenamento jurídico, a exemplo do
Código de Defesa do Consumidor, no art. 28, “caput” e § 5º, do art.
47 da Lei Federal n. 6.766/79, que trata da responsabilidade
solidária e ainda o art. 14, § 1º, da Lei Federal n. 6.938/81, o qual
prevê a responsabilidade objetiva do causador de danos ao meio
ambiente (natural ou artificial).
Diante de todas estas providências, as seguintes
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- Parcelamento irregular do solo
O(a) Promotor(a) de Justiça, ao tomar conhecimento de
parcelamento (loteamento ou desmembramento) irregular, deverá:
1º) instaurar inquérito civil, com a expedição de ofícios
e outras providências a seguir elencadas:
a) Cartório de registro de imóveis: requisitar a remessa
de cópias dos documentos arquivados no Cartório de Registro de
Imóveis, quando do registro do parcelamento (cópias do projeto,
do memorial descritivo, dos atos de aprovação do projeto pelo
Município, ou pelo Distrito Federal dependendo do caso, e de licença, planta do imóvel a ser parcelado, do contrato-padrão e do
instrumento de garantia para a execução das obras, etc.), e certidão sobre averbação na matrícula da gleba parcelada de eventual termo de recebimento de obras emitido pelo Município, ou
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questões restarão esclarecidas:
1 - Se houve parcelamento físico do solo (divisão da gleba
em lotes); se este parcelamento ocorreu na modalidade loteamento (com abertura de novas vias de circulação) ou desmembramento (com o aproveitamento das vias já existentes) e se foi
aprovado pelos órgãos públicos competentes;
2 - Se o parcelamento do solo provocou danos urbanísticos e ambientais;
3 - Se houve venda de lotes;
4 - Quem é o proprietário da área parcelada;
5 - Quem promoveu o parcelamento (pode ser o proprietário,
pessoa contratada por ele, um “laranja”, o possuidor da área e
mesmo um invasor);
6 - Responsabilidade da Prefeitura Municipal e do Estado
(este em caso de áreas de seu interesse, como áreas de proteção ambiental ou de proteção aos mananciais);
7 - Se o parcelamento é passível de regularização ou não
e, neste caso, a medida a ser adotada (paralisação do parcelamento em estágio inicial ou, em caso de parcelamento consolidado, com muitas moradias, cujo desfazimento poderia acarretar
problemas sociais, execução de obras e adoção de medidas
aptas a mitigar os danos provocados);
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pelo Distrito Federal dependendo do caso.
Os documentos em tela indicarão a regularidade formal
do empreendimento, as obras a cargo do “parcelador” previstas
no ato de aprovação e respectivo prazo para execução, a garantia oferecida ao Município, a exemplo de hipoteca, fiança
bancária, caução em dinheiro, entre outras, nos termos do art.
18, V, da Lei Federal n. 6.766/79;
b) Prefeitura municipal:
b.1) requisitar informações ao Município no intuito de
saber se o ente emitiu o termo de recebimento de obras (art. 18,
V, Lei Federal n. 6.766/79), encaminhando ao Ministério Público
cópia do documento, se houver;
b.2) requisitar ao Município que realize vistoria que ateste
a inexecução das obras de infraestrutura exigidas pela municipalidade e demais órgãos públicos quando da aprovação do
parcelamento, devendo ser identificadas as obras faltantes e a
estimativa de custos, o que permitirá, por exemplo, a indisponibilidade de bens do empreendedor para execução das obras ou
da garantia oferecida. Deverá, ainda, o poder público informar se
no prazo previsto no cronograma aprovado houve fiscalização
das obras, encaminhando os relatórios elaborados, permitindo
colher elementos para aferir a eventual responsabilização do
poder público por omissão no seu dever de fiscalizar o cumprimento do cronograma aprovado;
c) “Parcelador”: notificar o “parcelador” para esclarecer a
razão da não realização das obras no prazo previsto no cronograma. Se o “parcelador” for pessoa jurídica, requisitar à JUCEG
(Junta Comercial do Estado de Goiás) ou ao Cartório do Registro
Civil das Pessoas Jurídicas, os atos constitutivos e alterações societárias havidas, de modo a identificar os sócios com poderes de
gerência no período previsto para realização das obras de infraestrutura, para que possam ser responsabilizados solidariamente em eventual ação civil pública (art. 47 da Lei n. 6.766/79)
ou por meio de termo de compromisso e ajustamento de conduta.
- Sugestões de Quesitos da Perícia
QUESITOS À PREFEITURA – PARCELAMENTO (CLANDESTINO
OU IRREGULAR) DO SOLO URBANO
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II) DA INFRAESTRUTURA:
8) Há dispositivos de captação e drenagem das águas pluviais (para a
prevenção de erosão, assoreamento dos corpos d'água, etc.)? Se negativo, houve ou haverá processo erosivo; assoreamento ou soterramento
de nascentes ou corpos d'água; inundações; danos à trafegabilidade?
9) As vias de circulação internas abertas estão de acordo com as
exigências técnicas (largura, declividade, comunicação com as vias
oficiais, etc.)?
10) Esclarecer qual o sistema existente para a coleta ou tratamento
ou disposição do esgoto sanitário (fossa séptica, poço absorvente,
fossa negra, disposição a céu aberto, etc.), indicando as consequências para a saúde pública (contaminação de curso d’água, de eventual manancial, do lençol freático, epidemias, etc.).
11) O adensamento na área é superior ao permitido? (indicar se esse adensamento compromete a capacidade da rede de esgoto oficial - a rede comporta a vazão, há retorno de dejetos às casas ou às “bocas de lobo” etc.).
12) O parcelamento do solo é constituído por equipamento urbanos de
abastecimento de água potável, iluminação pública e de energia elétrica
e domiciliar? Se for constituído apenas parcialmente, legendar no croqui
/ planta quais os locais que não possuem tais equipamentos.
Obs. 1: Indicar a existência de ligações clandestinas de água e as
suas conseqüências ou danos concretos e em potencial - utilização
de material de má qualidade, rachaduras, contaminação da água
fornecida pela SANEAGO, etc.
Obs. 2: Indicar a existência de ligações clandestinas de energia
elétrica e as suas conseqüências (riscos aos moradores).
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I) DA SITUAÇÃO FÁTICA DO PARCELAMENTO DO SOLO:
1) A área foi objeto de ocupação mediante parcelamento do solo
(loteamento ou desmembramento)? Quantos “lotes” estão demarcados e qual a sua dimensão média? Quantas famílias residem no
local? Quantas ruas e quadras foram abertas?
2) A área ocupada é pública (verde, institucional, praça etc.) ou particular?
3) Houve pedido de aprovação do parcelamento do solo para a
Prefeitura? Houve a respectiva aprovação do projeto? Remeter documentos respectivos.
4) Há informações se o imóvel parcelado é da propriedade/posse do
loteador? Ele está devidamente descrito e contido em uma matrícula
(extrapolaria os limites desta)?
5) Qual a localização e extensão do parcelamento (confrontação com
vias públicas, rede de transmissão de energia elétrica, córrego, rio
etc.)? Remeter croqui ou planta do loteamento.
6) Os “lotes” estão demarcados e qual a sua dimensão média? Quantas ruas e quadras foram abertas?
7) Observou-se o percentual dos espaços destinados a áreas públicas
previsto na legislação vigente? (para equipamentos comunitários tais
como áreas de lazer e educação, saúde, cultura, áreas verdes etc.).
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13) Há sistema de coleta do lixo doméstico ou o mesmo é despejado
ou disposto a céu aberto? Neste último caso, quais os danos para a
saúde pública (epidemias, etc.) e os recursos hídricos (contaminação
do lençol freático, dos cursos d’água, nascentes, represa, rio, etc.)?
14) Quais os benefícios públicos existentes na vizinhança (redes de
água, energia elétrica, esgoto, escolas, etc.)?
III) DOS DANOS AMBIENTAIS:
15) Houve remoção da cobertura vegetal ou movimentação de terra (se
possível, informar o estágio de regeneração da vegetação suprimida)?
Ocorreu a degradação para a implantação do sistema viário ou para a
ocupação dos “lotes”? Qual o percentual desmatado ou removido?
16) Houve danos à fauna?
17) Encontra-se a área situada em área de proteção ambiental?
Qual? (Unidade de Conservação, APP, Área Tombada, restrições da
legislação municipal, etc.) ? Especificar a legislação ambiental que
incide na espécie (lei estadual, federal, código florestal, etc.).
18) Sendo área de proteção aos mananciais, especifique, se possível,
os dispositivos legais violados, indicando os atos praticados em desconformidade com os mesmos, bem como a que categoria pertence a área
ocupada. Indicar, se possível, qual o índice de ocupação permitido pela
legislação, informando se este é respeitado pelo assentamento.
19) Especificar no croqui (ou planta) todas as ocupações em APP,
delimitando as que se encontram na faixa até 15m, e as situadas
entre 15m e 30m (para o curso d’água de até 10m de largura). Identificar os “lotes” que se encontram em APP e respectivos ocupantes
responsáveis.
20) Houve a pavimentação das ruas existentes ou a compactação do terreno para facilitar a circulação? (indicar as conseqüências quanto à infiltração das águas pluviais no solo – impermeabilização do solo, escoamento
da chuva com os resíduos domésticos para cursos d’água etc.).
21) Houve poluição do lençol freático? (indicar sua profundidade ou
proximidade com a superfície do solo e as conseqüências da implantação do loteamento ou desmembramento).
IV) DA RECOMPOSIÇÃO DOS DANOS E REGULARIZAÇÃO DO
PARCELAMENTO
23) Qual o custo das obras e serviços (material e mão-de-obra) para
a recomposição dos danos?
24) Quais as obras e serviços necessários para a regularização do
parcelamento, o custo e o prazo para sua ultimação?
V) DA INSTRUÇÃO DAS INFORMAÇÕES:
25) A Promotoria de Justiça não dispõe da planta do parcelamento, caso
o presente ofício não tenha sido instruído com tal documento. Assim, solicitamos que sejam legendadas as informações pleiteadas em um croqui
do parcelamento (ou em uma planta do parcelamento, se possível).
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(Município), ….......... de ….................. de 20.........
Promotor de Justiça

Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) – Sugestões para elaboração17.
- Parcelamentos (loteamentos e desmembramentos) Irregulares do
solo (aqueles aprovados, registrados e sem obras)
Considerando que esses casos geralmente reclamam somente a execução das obras exigidas por lei e/ou pelos alvarás
e licenças expedidos pelos órgãos públicos, que não foram executados ou foram implementados parcialmente, sugere-se algumas providências para a Promotoria de Justiça estabelecer as
cláusulas do termo de compromisso e ajustamento de conduta a
ser proposto para a parte adversa.
a) Quanto à parte (devedor):
É recomendável que os sócios da sociedade, com
poderes de gestão de fato (que praticaram atos de “lotear”) e de
direito, figurem no acordo, assinando por esta e também em nome
FREITAS, J. C. de. Sugestões para elaboração do Termo ou Compromisso de Ajustamento. Manual Prático da Promotoria de Justiça de Habitação e Urbanismo. MP/SP.

17
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26) Remeter aerofoto do local, destacando a área objeto do parcelamento.
27) Na vistoria a ser realizada, questionar moradores e testemunhas
(colhendo seus dados) para se esclarecer:
a) os responsáveis (e suas qualificações) pela execução do parcelamento do solo (se o parcelamento for clandestino, pois se irregular a
Prefeitura tem essa informação): divisão da gleba, alterações físicas
no imóvel (terraplanagem, desmatamento, demarcação de quadras
e lotes, abertura de ruas, edificações etc.) e venda de lotes;
b) se houve apenas a venda de “lotes” (as edificações seriam de
responsabilidade dos adquirentes de “lotes”), ou se o empreendedor vende o terreno e a respectiva unidade autônoma;
c) se atualmente ainda há a venda de “lotes”;
d) fotografar eventuais placas de venda de “lotes”;
e) se possível, proceder a juntada de cópias de contratos e compra e
venda de “lotes” realizados pelo parcelador (ou notificar para que
adquirentes entreguem, no prazo de 15 dias, cópias de tais documentos
na Promotoria de Justiça para juntada do inquérito civil em epígrafe).
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próprio, assumindo pessoal e solidariamente a responsabilidade
pela execução das obras, diante do disposto no art. 47 da Lei Federal
n. 6.766/79 (hipótese de solidariedade legal), pois a pessoa jurídica poderá
não ter bens para suportar eventual execução.
b) Quanto ao objeto:
1 - além da descrição dos fatos, sugere-se cláusula em que
o “parcelador” se comprometa a ressarcir os danos causados aos
padrões de desenvolvimento urbano e aos adquirentes dos “lotes”
(pela inexecução das obras), executando as obras de infraestrutura do parcelamento; a menção expressa da admissão da culpa
pelo evento danoso, embora desejável, não é imprescindível, mas
sim a responsabilidade pela sua reparação, pois o “parcelador”
pode pretender não assumir a culpa para poder exercer eventual
direito de regresso em face de terceiros18;
2 - as obras de infraestrutura devem ser especificadas,
ainda que genericamente (ex: obras para a drenagem e o escoamento de águas pluviais, esgoto, calçamento e pavimentação,
redes de água e energia elétrica, etc.), segundo um cronograma
de obras apresentado pelo respectivo órgão público, que deve ser
anexado ao acordo; deve-se evitar a especificação, no acordo, do
material que será empregado (quantidade, modelo, tamanho,
diâmetro, marca, etc.), pois isto implicará na sua aceitação expressa pelo Ministério Público, o que poderá acarretar problemas
no futuro se a qualidade do material não satisfizer as normas técnicas, que devem ser observadas e exigidas pelo respectivo órgão
fiscalizador, quando da execução das obras.
c) Quanto ao prazo para o adimplemento da obrigação:
1 - o prazo fixado não deve ser muito extenso ou superior
a 4 (quatro) anos (prazo do art. 18, V, da Lei n. 6.766/79), pois o
“parcelador” já fora beneficiado com sua inércia; é recomendável
a consulta à Prefeitura sobre o lapso de tempo necessário à execução das obras, que pode ser até inferior a 4 (quatro) anos;
2 - fixar cláusula de vencimento antecipado, vinculando o
“parcelador” a todas as fases do cronograma (“será considerada
MAZZILLI, H. N. A Defesa dos Interesses Difusos em Juízo. 7. ed. Nota 4. São Paulo:
Saraiva, 1995, p. 572.

18
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d) Quanto à multa moratória:
1 - a multa moratória diária, por ser exigível conjuntamente
com a obrigação principal (art. 411, do Código Civil), deve ser fixada
sem prejuízo da execução específica da obrigação por terceiros;
2 - multas elevadas em face do Município (como “parcelador”
ou corresponsável, por omissão) inviabilizam a execução do acordo,
podendo o valor total da multa ser superior ao valor das obras;
- Parcelamentos (loteamentos e desmembramentos) clandestinos do solo
a) Anotações sobre acordos genéricos
Quanto aos parcelamentos clandestinos, um acordo
genérico, fixando a obrigação do “parcelador” relativa à
aprovação, registro e realização das respectivas obras, deve ser
precedido de algumas cautelas, sob pena de a Promotoria de
Justiça se deparar com problemas que inviabilizam tanto o adimplemento do compromisso, no prazo e nas condições avençadas,
quanto a execução do título extrajudicial.
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antecipadamente vencida a obrigação, ensejando imediata execução judicial, caso o compromissado descumpra qualquer das
fases do cronograma de obras anexo, bastando simples vistoria
do Ministério Público ou de qualquer órgão público para constatar
o fato”); do contrário, deve-se aguardar o transcurso de todo o
prazo avençado (por exemplo, um ano) para se poder executar
o “parcelador”, que poderá desaparecer e dissipar seus bens,
frustrando a execução;
3 - estabelecer prazo para que o “parcelador” apresente na Promotoria de Justiça um termo de verificação de obras elaborado pela
Prefeitura, visando constatar o adimplemento da obrigação de fazer;
4 - evitar cláusula que faculte uma prorrogação do prazo
fixado no acordo, ainda que a causa da prorrogação resulte de
caso fortuito ou força maior (“[...] a critério do Ministério Público,
poderá o prazo ser prorrogado se ocorrer força maior ou caso
fortuito[...]”), posto que essa cláusula enseja um “relaxamento”
pelo “parcelador” e, também, porque a força maior e o caso fortuito (longo período de chuvas torrenciais, por exemplo) são
causas legais que justificam o descumprimento da obrigação
(arts. 399 e 393, do Código Civil).
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Podem ocorrer restrições relativas ao imóvel e sua localização, à sua matrícula ou ao título de domínio, que obstam o registro
do parcelamento, ou mesmo questões de ordem urbanística:
1 - se o imóvel objeto do parcelamento contiver descrição
irregular ou nenhuma medida perimetral no registro de imóveis
(“[...] começa numa pedra, faz divisa com um riacho, contorna
um bambuzal [...]”), deverá o proprietário, antes, promover a retificação da área, em processo que tramitará por tempo indeterminado (fato que depende de terceiro: o Judiciário);
2 - se tiver sido utilizada mais de uma gleba para um único parcelamento (e mais de uma matrícula), reclama-se uma fusão das matrículas;
3 - se o “parcelador” era proprietário em condomínio, por
sucessão “causa mortis”, e realizou o parcelamento “na sua parte
ideal”, antes de homologada e registrada a partilha, ou antes de
terminado o inventário, deverá regularizar a situação, promovendo, inclusive, o desmembramento de sua fração;
4 - se o imóvel estiver localizado em zona rural, não
poderá o “parcelador” aprovar nem registrar o parcelamento por
vedação legal (art. 3º, caput, Lei Federal n. 6.766/79), até porque
é necessário a Câmara Municipal votar lei alterando o zoneamento (zona rural para urbana ou de expansão urbana), fato este
que depende de terceiros (vereadores), e não só do “parcelador”;
5 - se o “parcelador” não era o proprietário da área, mas
somente cessionário de direitos, possuidor ou invasor, não
poderá registrar o parcelamento, pois a Lei Federal n. 6.766/79
exige título de propriedade (arts. 9º, caput, e 18, I);
6 - se o tamanho dos “lotes” for inferior a 125 (cento e vinte
e cinco) metros quadrados, ou as ruas tiverem largura menor que
a prevista em lei, haverá necessidade de ser alterada a legislação
municipal para admitir as medidas dos “lotes” e das ruas, criando
lei que considere que a área do parcelamento se destinará a urbanização específica ou à edificação de conjuntos habitacionais
de interesse social (art. 4º, II, da Lei Federal n. 6.766/79);
7 - estando parte do parcelamento localizado em área
de preservação ambiental, fica inviabilizada a regularização
total do empreendimento (e dos “lotes” ali situados), devendo
haver remoção de pessoas com indenização ou assentamento
noutro lugar.
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Como é praxe dos órgãos públicos não informarem sobre as obras
necessárias à regularização ou quanto às restrições sanitárias ou ambientais incidentes (o que, por uma questão técnica, às vezes só pode
ser feito com a apresentação do projeto, plantas, etc.), recomendase estabelecer com o “parcelador” um compromisso preliminar que o
obrigue a submeter o projeto às aprovações e registro, quando,
então, diante das exigências que forem feitas pelos órgãos públicos
e pelo Cartório de Registro de Imóveis, terá a Promotoria de Justiça
elementos para aquilatar a possibilidade e um acordo definitivo (saber
se a obrigação depende de fato ou ato de terceiro) e estabelecer
prazo razoável ao adimplemento.

Assim, sugere-se a seguinte cláusula:
O compromissário, reconhecendo que executou o loteamento ... , situado
na ..., no imóvel objeto da matrícula nº... , composto de... lotes, ... quadras,
... ruas, tendo vendido ... lotes ao preço de R$..., sem as devidas
aprovações, sem registro e sem as obras de infraestrutura, comprometese e obriga-se a obter as diretrizes da Prefeitura de..., elaborar e apresentar o projeto, memorial descritivo e demais elementos exigidos pela
Lei Federal nº 6.766/79 (arts. 6º, 9º, 10 e outros) aos órgãos públicos e
ao Cartório de Registro de Imóveis, tudo no prazo de 120 (cento e vinte)
dias, contados desta data, devendo apresentar na Promotoria de Justiça
os respectivos comprovantes (protocolos, prenotação, etc.) no 120º (centésimo vigésimo) dia, sob pena de pagamento de multa no valor de R$
50.000,00 (cinqüenta mil reais), acrescida de juros e correção monetária,
a ser exigida de imediato em regular processo de execução por quantia
certa, sem necessidade de notificação ou interpelação (art. 397, caput,
do Código Civil).

Nos parcelamentos em fase inicial (ainda não executados
nem ocupados, ou com baixa densidade de ocupação, porque ainda
é possível reservar espaços para as áreas públicas ou non edificandi: arts. 4º e 5º da Lei Federal n. 6.766/79), sugere-se compromisso preliminar para o “parcelador” com as seguintes obrigações:
1) paralisar todas as atividades de implantação física do
FREITAS, José Carlos de. Sugestões para elaboração do Termo ou Compromisso de
Ajustamento. Manual Prático da Promotoria de Justiça de Habitação e Urbanismo. MP/SP.

18
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José Carlos de Freitas18 recomenda a celebração de um
TAC Preliminar, o que depende de cada caso, pois se realmente
há dúvidas fundadas sobre a possibilidade de regularização do
lote, recomendável esta precaução. Segundo o citado Promotor:
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parcelamento (obras de terraplanagem, abertura de ruas, demarcação de quadras e “lotes”, edificações, etc.) e impedir que terceiros
executem obras no local, inclusive os adquirentes dos “lotes”;
2) cessar as vendas, promessas de vendas, reservas ou
quaisquer atos que impliquem na alienação de “lotes”, bem como
a cobrança ou o recebimento de prestações dos adquirentes;
3) obter as licenças, aprovações e registro do parcelamento, em prazo razoável, sob pena de desfazimento do parcelamento, com indenização pelos danos ambientais, urbanísticos
e aos adquirentes.
Caso seja impossível regularizar o parcelamento e, ainda,
estando na sua fase inicial de implantação, além das providências
dos subitens “1” e “2” acima, em especial no tocante aos interesses
dos adquirentes dos “lotes”, pode-se estabelecer, no compromisso
preliminar, a obrigação do “parcelador” em ressarcir os consumidores lesados, devolvendo-lhes as quantias pagas, com juros e
correção monetária, mais a indenização pelas perdas e danos (de
forma genérica, por analogia ao disposto no art. 95 do CDC), cujo
montante deve ser apurado em processo de liquidação.
Ainda quanto aos adquirentes, sugere-se que o “parcelador” os cientifique da existência do acordo e do seu direito de
receber as quantias pagas, apresentando na Promotoria de
Justiça os comprovantes das notificações, feitas na forma do art.
49 da Lei Federal n. 6.766/79, num prazo razoável, sob pena de
pagamento de multa moratória com valor de fácil quantificação e
liquidação (R$ 1.000,00 para cada adquirente injustificadamente
não notificado, por exemplo), exigível em processo de execução
por quantia certa, sem necessidade de interpelação do “parcelador” (art. 397, do Código Civil).
- Modelo Genérico
TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – LOTEAMENTO CLANDESTINO E IRREGULAR – OBRIGAÇÕES DE FAZER COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA
Inquérito Civil n. ____________
Objeto: loteamentos clandestinos e irregulares
Fundamento Legal: art. 5º, § 6º da Lei nº 7.347/85
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CLÁUSULA PRIMEIRA
01. Os compromissários assumem a obrigação de fazer consistente
em eliminar as barreiras arquitetônicas do projeto do loteamento ou
desmembramento, bem como adaptar os logradouros públicos, no
que tange aos elementos do mobiliário urbano (postes, hidrantes, placas de sinalização, bocas de lobo, etc.), garantindo aos deficientes
físicos ou sensoriais (visuais, auditivos e mentais) o direito à acessibilidade previsto na Lei nº 10.098, de 19/12/2000);
CLÁUSULA SEGUNDA
02. Os compromissários assumem a obrigação de fazer consistente
em dotar o loteamento de sistema de captação, drenagem, e escoamento de águas pluviais adequados, de forma a impedir a formação
de poças d’água, eclosão de processos erosivos, proliferação de
doenças e problemas relativos à circulação de pessoas e veículos
automotores;
CLÁUSULA TERCEIRA
03. Os compromissários assumem a obrigação de fazer consistente
em dotar o loteamento com rede de esgoto de forma a impedir que
resíduos domésticos sejam despejados em cursos d’água, leitos carroçáveis ou em fossas clandestinas, com perigo de contaminação do
lençol freático e dos mananciais;
CLÁUSULA QUARTA
04. Os compromissários assumem a obrigação de fazer consistente
em dotar o loteamento com energia elétrica domiciliar e rede de água
de forma a impedir as ligações clandestinas, e, por conseguinte, o
comprometimento da saúde pública e da qualidade do fornecimento
desses produtos essenciais aos demais cidadãos;
CLÁUSULA QUINTA
05. Os Compromissários, sócios da sociedade loteadora, com poderes
de gestão de fato e de direito, figuram no presente acordo, assinando
por esta e também em nome próprio, assumindo pessoal e solidariamente a responsabilidade pela execução das obras, em razão do disposto no art. 47 da lei nº 6.766/79 (hipótese de solidariedade legal);
CLÁUSULA SEXTA
06. Os compromissários assumem a obrigação de fazer consistente
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Pelo presente instrumento, em que figura de um lado o MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS, por intermédio dos Promotores
de Justiça infra-assinados, doravante denominado compromissário,
e de outro lados as empresas ________________________ , doravante denominadas compromitentes, celebram este COMPROMISSO
DE AJUSTAMENTO de suas condutas, nos seguintes termos:
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em ressarcir os danos causados aos padrões de desenvolvimento urbano e aos adquirentes dos lotes (pela inexecução das obras), executando as obras de infraestrutura do loteamento;
CLÁUSULA SÉTIMA
07. Os compromissários assumem a obrigação de fazer consistente em
realizar as obras de infra-estrutura (drenagem e escoamento de águas
pluviais, esgoto, calçamento, pavimentação, implementação de redes de
água e energia elétrica, etc.) segundo um cronograma de obras apresentado pelo respectivo órgão público, conforme documento anexo;
CLÁUSULA OITAVA
08. Os compromissários assumem a obrigação de fazer consistente
no adimplemento das obrigações constantes nas cláusulas anteriores
no prazo máximo e improrrogável de 2 (dois) anos, ficando estabelecido que será considerada antecipadamente vencida todas as obrigações, ensejando imediata execução judicial, caso os compromitentes
descumpram quaisquer das fases do cronograma de obras apresentado, mediante constatação pelo órgão técnico do Município;
CLÁUSULA NONA
09. Os compromissários assumem a obrigação de fazer consistente
em apresentar a Promotoria de Justiça de _______________ no prazo
máximo e improrrogável de ____________, termo de verificação de
obras elaborado pelo Município, a fim de que se possa constatar o
adimplemento das obrigações assumidas;
CLÁUSULA DÉCIMA
10. Os compromissários assumem a obrigação de fazer consistente
em promover a competente ação de retificação de área na hipótese do
imóvel objeto do parcelamento contiver descrição irregular ou nenhuma
medida perimetral no cartório de registro de imóveis;
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
11. Os compromissários assumem a obrigação de fazer consistente em
promover a fusão das matrículas na hipótese de ter sido utilizada mais
de uma gleba para um único loteamento (e mais de uma matrícula);
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
12. Os compromissários, caso sejam proprietários em condomínio, por
sucessão causa mortis, e realizaram o loteamento “nas suas partes ideais”,
antes de homologada e registrada a partilha ou antes de terminado o inventário, assumem a obrigação de fazer consistente em regularizar a situação
do imóvel, promovendo, inclusive, o desmembramento de suas respectivas
frações, antes de qualquer ato de disponibilidade do loteamento;
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA
14. Os compromissários, na hipótese do loteamento ser clandestino,
reconhecem que executaram o loteamento ________, na
________________., no imóvel objeto da matrícula nº ________ , composto de ________ lotes, ________quadras, ________ruas, tendo vendido. ________ lotes ao preço de R$______________ cada um, sem
as devidas aprovações, sem registro e sem as obras de infra-estrutura,
comprometendo-se a observar as diretrizes do Município de
______________, elaborar e apresentar o projeto, memorial descritivo, contrato padrão e demais elementos exigidos pela Lei
6.766/79 (arts. 6º, 9º, 10, 12, 18, 26 e outros) aos órgãos públicos e
ao cartório de registro de imóveis, tudo no prazo de 120 (cento e
vinte) dias, contados desta data, devendo apresentar na Promotoria
de Justiça os respectivos comprovantes (protocolos, prenotação, etc.)
no 120º dia, sob pena de pagamento de multa no valor de R$
50.000,00 (cinqüenta mil) reais, acrescida de juros e correção
monetária, a ser exigida de imediato em regular processo de
execução por quantia certa, independentemente de notificação
ou interpelação (art. 960, caput, do Código Civil);
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA
15. Os compromissários assumem a obrigação de fazer, na hipótese
de promoverem loteamentos clandestinos ainda em fase inicial (ainda
não executados nem ocupados, ou com baixa densidade de ocupação, onde seja possível reservar espaços para as áreas públicas
ou non aedificandi), consistente em:
15.1. paralisar todas as atividades de implantação física do loteamento (obras de terraplanagem, abertura de ruas, demarcação de
quadras e lotes, edificações, supressão de vegetação, movimentação
de terras, etc.) e impedir que terceiros executem obras no local, inclusive os adquirentes dos lotes;
15.2. cessar a publicidade, as vendas, promessas de vendas, reservas ou quaisquer atos que impliquem na alienação de lotes, bem
como a cobrança ou o recebimento de prestação dos adquirentes;
15.3. colocar placas e faixas na área informando que o parcelamento
não pode ser executado e não podem ser vendidos lotes;
15.4. obter as licenças, aprovações e registro do loteamento, em prazo
razoável, sob pena de desfazimento do loteamento, com indenização
pelos danos ambientais, urbanísticos e aos adquirentes;
15.5. ressarcir os consumidores lesados, devolvendo-lhes as quantias pagas,
com juros e correção monetária, sem prejuízo de indenização por perdas e
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13. Os compromissários assumem a obrigação de fazer consistente
em remover as pessoas residentes e domiciliadas no loteamento, com
justa indenização e assentamento noutro lugar adequado, caso o
loteamento esteja localizado em zona rural ou em área de preservação
ambiental;
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danos, cujo montante deve ser apurado em processo de liquidação;
15.6. cientificar os adquirentes da existência do acordo e do seu direito de
receber as quantias pagas, apresentando à Promotoria de Justiça os comprovantes das notificações, feitas na forma do art. 49 da Lei n. 6.766/79,
num prazo razoável, sob pena de pagamento de multa moratória no valor
de ________________ para cada adquirente injustificadamente não notificado, exigível em processo de execução por quantia certa, sem necessidade de interpelação do loteador (art. 960 do Código Civil);
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA
16. Os compromissários reconhecem que a implementação do loteamento denominado _______________ causa relevante impacto ambiental, razão pela qual assumem a obrigação de fazer, no prazo máximo
e improrrogável de _______ meses, consistente em elaborar o competente estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto
ambiental - EIA/RIMA, a serem submetidos à aprovação do órgão competente, bem como a providenciar o licenciamento ambiental do empreendimento, conforme disposto na Resolução CONAMA n. 237.
O Município poderá fixar as diretrizes adicionais que, pelas peculiaridades do projeto e características ambientais da área, forem julgadas
necessárias, inclusive os prazos para conclusão e análise dos estudos (Resolução CONAMA n. 001, art. 5º, parágrafo único).
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA
17. O compromitente poderá fiscalizar a execução do presente acordo,
tomando as providências legais cabíveis, sempre que necessário, ou
poderá cometer a respectiva fiscalização a órgãos que vier a indicar;
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA
18. Em caso de descumprimento das obrigações assumidas, os compromissários ficarão sujeitos ao pagamento de multa diária no valor
de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o adimplemento total da obrigação,
que poderá ser exigida conjuntamente com a demais obrigações de
fazer, e sem prejuízo da execução específica da obrigação por terceiros, salvo por motivo devidamente justificado.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA
19. O não-pagamento da multa implica em sua cobrança pelo Ministério
Público ou pela Fazenda Pública, com correção monetária, juros de 1% (um
por cento) ao mês, e multa de 10% (dez por cento) sobre o montante devido;
CLÁUSULA VIGÉSIMA
20. Este compromisso produzirá efeitos legais a partir de sua celebração,
e terá eficácia de título executivo extrajudicial, conforme dispõe o art. 5º, §
6º, da Lei nº 7.347/85 e o art. 585, inciso VII, do Código de Processo Civil.
E, por estarem de acordo, firmam o presente.
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A ação civil pública
Os pedidos de obrigação de fazer ou não fazer devem:
a) no caso de parcelamento clandestino, ser dirigidos ao
parcelador e coobrigados, inclusive o Município omisso, para
que solidariamente regularizem o parcelamento clandestino
(com a elaboração de projeto e memorial descritivo, obtenção
de diretrizes na prefeitura, aprovação dos órgãos públicos, licenciamento ambiental, registro do projeto aprovado no Cartório de
Registro de Imóveis, execução das obras de infraestrutura,
ressarcimento aos adquirentes lesados por eventual extinção de
“lotes”) ou promovam o desfazimento do parcelamento, se impossível de ser aprovado, como no caso de estar situado em
área de proteção ambiental, pedindo-se a recomposição da
gleba ao estado anterior, mediante apresentação de Plano de
Recuperação de Área Degradada (PRAD) ao órgão ambiental
competente, com a indenização pelos danos causados ao meio
ambiente e aos adquirentes dos “lotes”;
b) no caso de parcelamento irregular, ser dirigidos ao
parcelador e ao Município, de forma solidária, que executem as
obras de infraestrutura previstas no ato de aprovação do empreendimento, devendo o último valer-se das garantias oferecidas pelo primeiro, se houver;
c) sempre estabelecer prazo para o cumprimento das obrigações;
d) cumular pedido de cominação de pena pecuniária no
caso de descumprimento das obrigações de fazer ou não fazer
pedidas na inicial (astreintes);
e) em sede de cautelar incluir:
1) o embargo das atividades, em caso de parcelamento
clandestino, até a efetiva aprovação do empreendimento, na
forma prevista na Lei Federal n. 6.766/79;
2) a colocação de placas ou faixas na área anunciando a
clandestinidade do empreendimento para evitar que novos consumidores desavisados venham adquirir outros “lotes”;
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3) proibição de publicidade e vendas por parte do empreendedor;
4) a suspensão dos pagamentos das prestações, com depósito em conta à disposição do Juízo;
5) proibição da prática de atos de parcelamento material
no imóvel, tais como supressão de vegetação, movimentação de
terras, abertura de ruas, demarcação de quadras e “lotes”;
6) o depósito judicial pelo empreendedor das quantias recebidas ou oferecimento de caução idônea para garantir a regularização do empreendimento e a execução das obras faltantes;
7) a apresentação dos contratos celebrados e informação
sobre as quantias pagas por cada um dos adquirentes;
8) bloqueio de matrícula imobiliária;
9) execução de obras de infraestrutura;
10) a indisponibilidade de bens dos responsáveis, com expedição de ofícios ao Banco Central, aos Cartórios de Registro
de Imóveis, à Bolsa de Valores, etc. Para assegurar o decreto judicial da indisponibilidade dos bens dos responsáveis é importante
que a inicial seja acompanhada de documento contendo a estimativa de custos das obras faltantes, pois os tribunais mostramse resistentes em decretar a indisponibilidade indiscriminada de
todos os bens do réu.
Por fim, salienta-se que o cabimento do ajuizamento de ação
por ato de improbidade administrativa, com base no art. 11, incisos I
e II, da Lei Federal n. 8.429/92 em desfavor do gestor público que
deixar de embargar administrativamente parcelamento clandestino
de cuja implantação tenha ciência, deixar de executar a garantia concedida para execução das obras de infraestrutura do empreendimento ou na hipótese de emissão de termo de recebimento de obras
antes da conclusão de todas as obras de urbanização.
Os modelos de ações civis públicas encontram-se no CD anexo.
Responsabilidade Penal
A implantação de empreendimento de parcelamento do
solo urbano não aprovado pelos órgãos públicos competentes
(clandestino) e a inexecução das obras de infraestrutura de
parcelamento no prazo previsto no cronograma aprovado pelo
poder público (irregular), configuram crime contra a adminis166
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tração pública, previsto no art. 50, I, da Lei Federal n. 6.766/79.
Chegando a notícia ao conhecimento do Promotor de
Justiça, deverá este adotar as mesmas providências para instruir
o inquérito civil já acima indicadas, expedindo as requisições
necessárias para apuração adequada dos fatos, sendo possível
o oferecimento de denúncia a partir dos elementos de prova e
convicção conferidos no Inquérito Civil, já que o Ministério Público
pode oferecer denúncia com base em quaisquer peças de informação, sendo prescindível a instauração de inquérito policial, nos
termos do art. 39, § 5º, do Código de Processo Penal.
Considerando-se a pena mínima cominada in abstrato aos
crimes previstos na Lei Federal n. 6.766/79 é cabível, em tese, a
suspensão condicional do processo, desde que atendidos os demais requisitos subjetivos previstos no art. 89 da Lei n. 9.099/95,
necessário que o(a) Promotor(a) de Justiça condicione o oferecimento do benefício, a título de reparação do dano, à regularização
do parcelamento da seguinte forma:
a) aprovação dos órgãos competentes e realização das
obras de infraestrutura no prazo máximo da suspensão (quatro
anos), ou desfazimento do empreendimento em caso de impossibilidade de regularização, se se tratar de parcelamento clandestino;
b) pela conclusão das obras previstas no ato de
aprovação, se se tratar de parcelamento irregular;
c) ainda, mediante o ressarcimento dos consumidores
lesados e reparação dos danos causados ao meio ambiente, com
respaldo em elaboração e execução de documento contendo o
Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD).
O Promotor de Justiça, ao oferecer a denúncia ou mesmo no
curso do inquérito policial, poderá requerer ao Juízo competente o sequestro de bens imóveis ou arresto dos bens móveis adquiridos pelo
parcelador com os proveitos da infração penal, nos termos dos arts.
125 e 137 do CPP, a fim de garantir que os adquirentes lesados, o
próprio poder público que promove a regularização do empreendimento e a reparação do meio ambiente degradado, sejam ressarcidos
futuramente, através de liquidação de sentença, nos termos do art. 63
do CPP, recolhendo-se ao Tesouro Nacional os valores excedentes.
Além disso, convém desde logo requisitar da autoridade policial no curso do inquérito a busca e apreensão dos instrumentos utilizados no crime, bem ainda documentos e objetos necessários à
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prova da infração penal, a exemplo de plantas, carimbos, contratos
celebrados, panfletos, etc. (arts. 240 e 241 do CPP).
PRÁTICA EXTRAJUDICIAL
FLUXOGRAMA (roteiro de inquérito civil)
LOTEAMENTO CLANDESTINO
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PRÁTICA EXTRAJUDICIAL
FLUXOGRAMA (continuação roteiro de inquérito civil)
LOTEAMENTO IRREGULAR

169

170

PATRIMÔNIO CULTURAL
RICARDO RANGEL DE ANDRADE

LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA ATUAÇÃO
(v.g. instauração de inquérito civil, propositura de ACP, celebração de TAC etc.)
- Artigos 127, 129, incisos III e IX, 216, inciso V, § 1º e § 4º da Constituição da República e Lei n. 7.347/85 (LACP)
FUNDAMENTOS DE FATO DA ACP E/OU CONSIDERAÇÕES A
SEREM DESCRITAS NO TAC
- Relatar a breve história do patrimônio cultural a ser protegido e
sua relevância histórico-cultural, e
- Descrever a destruição e/ou descaracterização do patrimônio
cultural e a inércia do Poder Público (Estadual e/ou Municipal),
em conformidade com o disposto abaixo:
Os bens de relevante valor histórico-cultural ressentemse de políticas públicas destinadas à sua preservação, conservação, restauração e valorização. Constata-se a sua paulatina
deterioração, descaracterização e destruição.
Trata-se de fato público e notório. Omite-se o Poder
Público (Estadual e Municipal) na proteção do Patrimônio Cultural. Tampouco há auxílio ou colaboração de qualquer natureza
aos proprietários dos bens que não possuem condições financeiras para efetuar as obras necessárias à sua.
De fato. Os bens (imóveis) de relevante valor cultural estão
ameaçando ruína, muitos por ação ou omissão do proprietário.
Todos, sem exceção, em razão da negligência do Estado e do Município, que são solidariamente responsáveis. Há uma tendência
crescente, ininterrupta e cada vez mais expressiva de destruição
e/ou descaracterização do patrimônio cultural.
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Observa-se, ainda, a ausência de dotação orçamentária minimamente necessária à proteção do patrimônio cultural, como se o Administrador pudesse elaborar o orçamento de forma arbitrária.
Porém, não há, aqui, qualquer discricionariedade, pois se
deve atender, por meio das leis orçamentárias, a consecução de
valores que são priorizados pela Constituição da República.
Legítima, portanto, a intervenção do Judiciário para impor
ao Pode Público a adoção imediata de medidas conservacionistas,
reparadoras e a implementação de políticas públicas destinadas
à proteção do patrimônio cultural, nos termos da Constituição da
República e das normas legais pertinentes.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
- Conceito de patrimônio cultural, bases constitucionais, responsabilidade
objetiva para a sua proteção e múltipla competência dos entes estatais
O conceito de meio ambiente há de ser abrangente de
toda a natureza original e artificial, bem como os bens culturais
correlatos, compreendendo, portanto, o solo, a água, o ar, a flora,
as belezas naturais, o patrimônio histórico, artístico, paisagístico
e arqueológico. O meio ambiente é, assim, a interação do conjunto de elementos naturais, artificiais e culturais que propiciem o
desenvolvimento equilibrado da vida em todas as suas formas.
Paulo Affonso Leme Machado, por sua vez, nos ensina
que “há uma ampla, contínua e profunda relação das noções de
ambiente (item I do art. 1º) e os bens e direitos protegidos no item
III do art. 1º, ambos da Lei 7.347/85. Em muitos casos, como nos
concernentes aos bens e direitos de valor estético, turístico e
paisagístico, aplicar-se-ão as regras da responsabilidade objetiva”1. Dessa forma, impõe-se, in casu, a responsabilidade objetiva, como técnica eficaz para a prevenção e correção dos atos
comissivos e/ou omissivos que afetam o patrimônio cultural.
Esse é o entendimento jurisprudencial:
O tombamento por motivo estético ou arquitetônico inclui-se entre os

1
2

MACHADO, P. A. L. Ação Civil Pública, p. 48.
FERREIRA, Ivete Senise. Tutela penal do patrimônio cultural. 1995.RT. p.46.
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Por outro lado, a Constituição da República estabelece a
múltipla competência dos diversos entes estatais para atuar no
campo da preservação do patrimônio cultural, além de institucionalizar e conferir tratamento inovador à tutela jurídica do
patrimônio cultural, pois, sob a denominação de “Patrimônio Cultural”, abarcou modernos conceitos científicos sobre a matéria.
Destarte, a Constituição da República dispõe que:
Art. 23 - É competência comum da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios:
[...]
III - proteger os documentos, as obras e outros bens de valor
histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais
notáveis e os sítios arqueológicos;
IV - impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras
de arte e de outros bens de valor histórico, artístico e cultural;
[...]
Art. 30 - Compete aos Municípios:
IX - promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual.
[...]
Art. 216 - Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza
material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem:
[...]
V -os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.
§ 1 - O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá
e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários,
registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação.
[...]
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valores de interesse difuso ou coletivo, integrando o conceito
hodierno de meio ambiente, que não se resuma no patrimônio natural,
que não indica apenas a natureza original, mas, igualmente, o
patrimônio artificial, vale dizer, os recursos artificiais e culturais. As
normas destinadas à proteção do meio ambiente aceitam exegese e
aplicação por critério ampliativo e construtivo, ficando este unicamente na teologia das disposições legais. Apelação improvida. (TJRJ
– AC 2463/93 – (Reg. 211195) – Cód. 93.001.02463 – 8ª C. Cív. –
Rel. Des. Laerson mauro – J. 12.09.1995).

§ 4 - Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos, na
forma da lei.
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Ao comentar o artigo 23 da Constituição da República,
Hely Lopes Meirelles, com maestria, proferiu os seguintes dizeres:
A Constituição Federal de 1.988 fiel à orientação histórico-cultural dos
povos civilizados, estendeu o amparo do Poder Público a todos os
bens que merecem ser preservados e atribuiu a todas as entidades
estatais o dever de preservá-los, para recreação, estudo e conhecimento dos feitos de nossos antepassados”. Dessume-se, portanto,
dos dispositivos constitucionais acima que a proteção do patrimônio
cultural é uma obrigação do Poder Público. Não se trata de mera
opção ou faculdade discricionária.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica, consoante as
decisões do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e do Tribunal
de Justiça de Minas Gerais, colacionadas abaixo:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – A PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE E AO
PATRIMÔNIO CULTURAL E DEVER DE TODOS. COMUNIDADE
E PODER PÚBLICO (CF, ARTS. 216 E 225), RAZÃO PELA QUAL
AS NORMAS A RESPEITO, LEGITIMAMENTE EXPEDIDAS, TEM
EFICÁCIA UNIVERSAL, VINCULANDO INCLUSIVE AS PESSOAS
DE DIREITO PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO. (TRF 4ª R. –
Ag. n. 9204266694 – SC – 2ª T. – Rel. Juiz Teori Albino Zavascki –
J. 03.02.1994)
CONSTITUCIONAL. OMISSÃO DO PODER EXECUTIVO NA
TUTELA DO MEIO AMBIENTE. DETERMINAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA CUMPRIMENTO DE DEVER CONSTITUCIONAL.
INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DE SEPARAÇÃO DE
PODERES E À CLÁUSULA DA RESERVA DO POSSÍVEL. (TJMG,
Agravo de Instrumento n. 1.0388.04.004682-2/001 – Comarca de
Luz, Agravante: Ministério Público do Estado de Minas Gerais.
Agravado: Município de Luz – Rel. Des. Maria Elza – J. 21.10.2004).

- Proteção do patrimônio cultural como pressuposto condicionante
e inafastável para o cumprimento da função social da propriedade
Fundamenta-se a proteção do patrimônio cultural na imperiosa necessidade de adequação da propriedade à correspondente função social (artigo 5º, inciso XXIII, da Constituição da
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Art.1.228 - ...]
§1º - O direito de propriedade deve ser exercido em consonância
com as suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam
preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a
flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o
patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e
das águas.

- Natureza do ato de tombamento e desnecessidade de sua prévia
ocorrência para proteção de bem de relevante valor histórico-cultural
A existência de eventual tombamento não se constitui em
pré-requisito para a proteção do patrimônio cultural. A doutrina
acerca do instituto do tombamento é clara ao afirmar que esse
ato, mais do que instituir uma limitação ao direito de propriedade,
importa em abrigar o bem tombado sob a guarda e a tutela do
Estado. Sobre o tema, Ivete Senise Ferreira afirma:
Mais utilizado para a proteção do patrimônio cultural, e mais adequado, é o tombamento, outra forma de preservação mencionada no
referido dispositivo constitucional. Tombamento, na definição de José
Cretella Jr., ‘é o conjunto legal de restrições parciais que o poder
público faz a um bem particular, móvel ou imóvel, por motivo de interesse público, mencionado em lei’. Tombar significa registrar em
livros especiais (Livros de Tombo) que determinado bem público ou
privado, móvel ou imóvel, foi declarado de interesse social, estabelecendo-se então a sua sujeição a um regime especial que o defenderá
contra o abandono, a destruição ou utilização inadequada. Para Antonio Queiroz Telles, ‘tombamento equivale, igualmente, a colocar sob
o abrigo e a tutela pública os bens que, pelas suas características
históricas, artísticas, naturais e arqueológicas, mereçam integrar o
patrimônio cultural do país.2

- Corresponsabilidade do Poder Público e do proprietário na proteção
do bem de relevante valor cultural
Ao tombar um bem móvel ou imóvel, o Poder Público
2

FERREIRA, Ivete Senise. Tutela penal do patrimônio cultural. 1995.RT. p.46.
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República). O direito de propriedade legitima-se pelo cumprimento da função social da propriedade. É o que expressamente
estabelece o artigo 1.228, § 1º, do Código Civil:

chama para si a responsabilidade pela conservação do bem, embora não suprima a propriedade particular. Assim nos ensina
Maria Coeli Simões Pires:

Patrimônio cultural

O tombamento configura intervenção estatal na propriedade, que
transforma a natureza do bem atingido condicionando o uso e o gozo
da coisa. Não há que falar em mera adequação do exercício do direito
de propriedade ao interesse público, já que, para a conservação do
bem, permite-se a co-gestão do Estado. Para ilustrar o raciocínio,
imaginem-se duas hipóteses: uma construção que não atenda a
padrões definidos em lei e uma edificação histórica tombada. No
primeiro caso, o único direito que assiste ao Estado é o de ver
cumprida a lei. Para atingir tal escopo, o Poder Público pode ordenar
o embargo ou a demolição da obra, sanções pela inobservância de
normas gerais e limitativas do exercício de direito individual. Na
primeira hipótese, o Estado é tão somente policial, não podendo jamais alçar-se à condição de particular para, por exemplo, decidir que
obra deve ser feita no lugar da embargada, ou, ainda, para construir,
subrogando-se no papel de proprietário. Já na segunda situação, o
direito-dever que surge para o Estado é o da proteção estatal, previsto no art. 215 da Constituição Federal, competindo ao Poder
Público zelar pela cultura, também praticando atos necessários ao
alcance desse objetivo. Aqui deparamos com o Estado-social, que intervém não apenas para assegurar a legalidade, mas para promover
o interesse público, ainda que com isso sacrifique o direito individual.
Não estamos, nesse caso, diante de normas limitativas, de caráter
negativo, mas sim de regras de intervenção positiva na propriedade.
Obviamente, o ônus acarretado pelo tombamento é plenamente legítimo, já que nossa ordem jurídica posiciona o Estado não apenas
como um fiscal da lei, mas, ainda, como agente promotor do bem social. Concluindo, o tombamento não é regulação do direito de propriedade, mas intervenção que autoriza a prática de atos
administrativos determinados e a consideração do bem como de interesse social.3

Do exposto, decorre a obrigatoriedade do Poder Público
executar as obras de conservação do bem, quando o proprietário
não puder fazê-lo ou providenciar a desapropriação da coisa.
Além, por óbvio, do indelegável exercício do poder de polícia.
O Decreto-Lei n. 25/37 – recepcionado pela Constituição da República de 1988, já que permite e visa dar concretude ao comando constitucional de proteção ao patrimônio
3

PIRES, M. C. S. Da proteção ao patrimônio cultural. Belo Horizonte: Del rey. 1994. p. 132
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Art.17 - As coisas tombadas não poderão, em caso nenhum, ser destruídas, demolidas ou mutiladas, nem, sem prévia autorização especial do
Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ser reparadas, pintadas ou restauradas, sob pena de multa de cinquenta por cento do dano
causado.
[...]
Art. 19 - O proprietário da coisa tombada, que não dispuser de recursos para proceder às obras de conservação e reparação que a
mesma requerer, levará ao conhecimento do Serviço do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional, a necessidade das mencionadas obras
[...]
§1º - Recebida a comunicação e consideradas necessárias as obras,
o diretor do Serviço do Patrimônio histórico e Artístico Nacional mandará executá-las, a expensas da União, devendo as mesmas ser iniciadas dentro do prazo de 6 (seis) meses ou providenciará para que
seja feita a desapropriação da coisa.
[...]
§3º - Uma vez que verifique haver urgência na realização de obras e
conservação ou reparação em qualquer coisa tombada, poderá o
Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional tomar a iniciativa
de projetá-las e executá-las, a expensas da União, independentemente
da comunicação a que alude este artigo, por parte do proprietário.

Os dispositivos acima não deixam dúvidas acerca da corresponsabilidade da Administração Pública em conservar o bem
tutelado, não sendo o proprietário da coisa tombada o responsável exclusivo por sua conservação e reparação. Invocável a corresponsabilidade do Poder Público que tenha tombado a coisa.
Responsabilidade solidária dos entes estatais
Ressalta-se que os Tribunais já pacificaram o entendimento acerca da responsabilidade solidária dos entes estatais:
Ação Civil Pública. Imóvel Tombado. Responsabilidade Solidária do proprietário do Bem, do Estado e do Município. I- O decreto que institui o
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cultural - estabelece regras claras acerca da impossibilidade
de mutilação, destruição ou demolição de bens tombados e da
responsabilidade pela conservação e restauração do
patrimônio histórico tombado. É o que dispõem os artigos 17 e
19, caput, §§ 1º e 3º:
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tombamento de imóvel urbano situado em área de preservação
histórica, ainda que advindo do Poder Executivo Estadual, implica em
responsabilidade solidária pelos danos causados ao patrimônio histórico
e cultural em face do abandono e descaso, tanto do proprietário do
imóvel quanto do Estado e do Município. Recursos improvidos. (TJMA
– Acórdão n. 52.561/2004. Apel. Cív. N. 21.126/2003 – Rel. Des. Jorge
Rachid Mubárack Mluf – J. 06.12.2004).

Em idêntica posição quanto à responsabilidade do Estado
e do Município quanto à preservação solidária do bem tombado,
José dos Santos Carvalho Filho, ao comentar sobre os efeitos
do tombamento, esclarece:
Compete ao proprietário o dever de conservar o bem tombado para
mantê-lo dentro de suas características culturais. Mas se não dispuser de recursos para proceder a obras de conservação e
reparação, deve necessariamente comunicar o fato ao órgão que decretou o tombamento, o qual mandará executá-las a suas expensas.
Independentemente dessa comunicação, no entanto, tem o Estado,
em caso de urgência, o poder de tomar a iniciativa de providenciar
as obras de conservação.4

Sobre tema, Maria Coeli Simões Pires, mais uma vez,
afirma que “a aplicação de recursos públicos a bens de domínio
privado objeto de tombamento tema a justificá-la o próprio regime
especial em que se insere o bem. O poder público no processo
de co-gestão do imóvel deve assumir essa posição extrema toda
vez que, por ausência de condição por parte do proprietário, esteja o bem ameaçado e assim o interesse público de que se acha
revestido”.5
Não poderia ser outro, o entendimento jurisprudencial:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TOMBAMENTO – ‘CASARÃO DOS
VERONESE’ – RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO E DO ESTADO
PELAS OBRAS DE CONSERVAÇÃO E DE RECUPERAÇÃO –
Tombado o bem, designado ‘Casarão dos Veronese’, o Município e o
Estado respondem pelas obras de conservação de recuperação, a teor
dos artigos 30, IX, da CF/88 e 19 do Decreto-Lei 25/37. (TJRS – AC
595.04941-2 – 1ª C. Cív. – Rel. Des. Araken de Assis – J. 13.09.1995).
CARVALHO FILHO, J. S. Manual de Direito Administrativo. São Paulo: Freitas Bastos,
1997. p. 440.
5
PIRES, op. cit., p. 132.
4
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- Instituição de Zonas de Interesse de Preservação Histórica e Cultural
- ZIPHC, cujos efeitos assemelham-se ao do tombamento

Sonia Rabello de Castro destaca ainda uma outra espécie de tutela dos
bens culturais, que se assemelha ao tombamento quanto aos efeitos,
mas com ele não se identifica: a preservação das áreas de interesse
cultural e ambiental através de instrumentos legais de planejamento urbano a nível municipal. Segundo a autora, trata-se de medidas de
caráter urbanístico, somente aplicáveis a imóveis urbanos, que podem
na prática produzir os efeitos do tombamento, uma vez que a legislação
urbana pode impor ao proprietário do imóvel as restrições que julgar
cabíveis tendo em vista a proteção do meio ambiente urbano. Estas
normalmente consistem na imposição de condições para o uso e a conservação do imóvel, tendo como consequência a limitação da propriedade, como acontece com o tombamento.6

OBRIGAÇÕES BÁSICAS A SEREM SUPORTADAS PELOS CORRESPONSÁVEIS (pedidos da ACP ou compromissos estipulados
no TAC)
- Estado, Município e/ou proprietário do bem de relevante valor
histórico-cultural; OBRIGAÇÕES DE FAZER consubstanciadas em:
a) realização das obras emergenciais nos bens (imóveis)
situados na ..... - evitando-se o iminente desabamento -, sem prejuízo da adoção de outras providências necessárias à reparação
e conservação dos aludidos bens, até que seja efetuada a restauração completa dos imóveis, nos termos do artigo19, caput, §3º
do Decreto-Lei n. 25/37;
b) realização dos reparos e reformas necessárias à conservação dos bens tombados (artigo 29 do Dec-Lei n. 25/37),
conforme projeto que deverão elaborar, apresentar e executar no
prazo fixado na decisão judicial;
c) inclusão, doravante, das despesas necessárias e suficientes à preservação, conservação, reconstrução, reparação,
restauração e valorização dos bens tombados, na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e na Lei Orçamentária, e
6

FERREIRA, op. cit., p.48.
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Com a clareza e precisão que lhe é peculiar, Ivete Senise Ferreira - se reportando a Sônia Rabello de Castro - elucida o assunto:
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d) reconstrução dos bens (imóveis) que foram demolidos,
mutilados e/ou descaracterizados, a título de indenização pelos
danos causados, ao longo das últimas décadas, em razão da
negligência do Poder Público, ao patrimônio cultural.
- Aos órgãos de proteção (no Estado de Goiás, a Agência Goiana
de Cultura Pedro Ludovico Teixeira), se for o caso, pode ser estabelecida/estipulada OBRIGAÇÃO DE FAZER consistente em
publicar imediatamente no Diário Oficial do Estado os critérios
de preservação da área vizinha ou entorno e das intervenções
admissíveis nos mesmos, com menção aos instrumentos de ação
e demais normas, visando garantir a proteção e a preservação
dos bens imóveis tombados.
RECOMENDAÇÃO. CONSTRUÇÃO/EDIFICAÇÃO DE IMÓVEL
NAS PROXIMIDADES DE BEM TOMBADO. PRÉVIA NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE. ATO
COMPLEXO. PROTEÇÃO DA VISIBILIDADE E, SOBRETUDO,
AMBIÊNCIA DO BE.
RECOMENDAÇÃO n. ..../20... – ... Promotoria de Justiça
........-GO, ... de ...... de 20...
Ao Senhor
.......................................................
Luziânia - GO
Assunto: construção/edificação de imóvel nas proximidades de bem tombado pelo Estado
O MINISTÉRIO PÚBLICO, por meio do Promotor de Justiça signatário,
com fundamento nos artigos 127 e 129, incisos II e III, da Constituição da
República, artigo 6º, inciso XX da Lei Complementar n. 75/93 c.c. artigo 80 da
Lei n. 8.625/93 (LONMP), e artigo 47, inciso VII, da Lei Complementar Estadual
n. 25/98 (LOEMP), e
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público, ao poder
público e à sociedade, preservar, proteger e promover o patrimônio cultural
brasileiro7;
CONSIDERANDO que o bem..... situado na ........... é considerado
bem histórico de relevante valor cultural, razão pela qual foi tombado pelo Estado de Goiás em....;
7

Cf. arts. 127, caput, 129, III, 216, § 1º e 225, todos da Constituição da República.
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Cf. artigo 18 do Decreto-Lei n. 25/37.
DI PIETRO, M. S. Z. Direito Administrativo, p. 137.
10
MIRANDA, M. P. de S. Tutela do Patrimônio Cultural Brasileiro. Belo Horizonte: DelRey,
1996,
8
9
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CONSIDERANDO que a construção/edificação de imóvel(is) no entorno de bem(ns) tombado(s) deve ser precedida de manifestação da Agência
Goiana de Cultura - Pedro Ludovico Teixeira/Agepel8;
CONSIDERADO que, dessa forma, eventual autorização para a
construção/edificação de imóveis no entorno de bens tombados consiste em
ato administrativo complexo: o consentimento do órgão competente (Agência
Goiana de Cultura – Pedro Ludovico Teixeira) é requisito essencial para a
validade do ato. Portanto, a autorização da Prefeitura, por meio da expedição
do alvará de construção, não pode suprir a manifestação da Agepel;
CONSIDERANDO que a prévia e imprescindível necessidade de
aprovação da Agepel, nos termos do artigo 18 do Decreto-Lei n. 25/37, assegura a fruição estética mesmo à distância do(s) bem(ns) ou conjunto, arquitetônico, urbanístico e paisagístico tombado;
CONSIDERANDO que quaisquer construções, edificações, colocação
de cartazes, anúncios etc. que dificultam ou impeçam a visibilidade ou descaracterizem/alterem o(s) bem(ns) tombados devem ser inibidas, retiradas, demolidas
e/ou devidamente adequadas;
CONSIDERANDO que sobre o tema Maria Sylvia Zanella Di Pietro ensina que: “trata-se de servidão administrativa em que dominante é a coisa
tombada, e serviente, os prédios vizinhos. É servidão que resulta automaticamente do ato de tombamento e impõe aos proprietários dos prédios servientes
obrigação negativa de não fazer construção que impeça ou reduza a visibilidade
da coisa tombada e de não colocar cartazes e anúncios: a esse encargo não
corresponde qualquer indenização” (ênfases acrescidas)9;
CONSIDERANDO que entende-se por “entorno do tombamento” a área
de projeção localizada na vizinhança dos imóveis tombados, que é delimitada com
objetivo de preservar sua ambiência e impedir que novos elementos obstruam ou
reduzam sua visibilidade;
CONSIDERANDO que a visibilidade do bem tombado significa a harmonia da visão do bem, inserida no conjunto que o rodeia, ou seja, protege-se
a ambiência do bem;
CONSIDERADO que “a abrangência do conceito de visibilidade é ampla
e açambarca a retirada da vista da coisa tombada, a modificação do ambiente
circundante, a diferença de estilo arquitetônico, altimetria, volumetria tudo o mais
que implique em alteração da harmonia do conjunto formado pela coisa tombada
e pelos demais elementos situados nas proximidades”, além do que “os conjuntos
urbanos são considerados como segmentos do espaço urbano caracterizados
por uma unidade morfológica de seu traçado e pela homogeneidade de seus prédios com caráter específico que lhe conferem ambiência especial”10;
CONSIDERANDO que, em razão do exposto, o conceito de visibilidade
não deve ser restrito a seus aspectos objetivos, mas sim entendido do ponto de
vista físico (distância, perspectiva e altura) e também finalístico e qualitativo (harmonia, integração e ambiência);
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CONSIDERADO que segundo nos ensina, com a clareza e precisão
que lhe é peculiar, Sônia Rabello de Castro: “... a visibilidade do bem tombado
exigida pela lei tomou, hodiernamente, interpretação menos literal. Não se deve
considerar que prédio que impeça a visibilidade seja tão-somente aquele que,
fisicamente, obste, pela sua altura ou volume, a visão do bem; não é somente
esta a hipótese legal. Pode acontecer que prédio, pelo tipo de sua construção
ou pelo seu revestimento ou pintura, torne-se incompatível com a visão do bem
tombado no seu sentido mais amplo, isto é, a harmonia da visão do bem, inserida
no seu conjunto que o rodeia. Entende-se que a finalidade do artigo 18 do Decreto-Lei n. 25/37 é a proteção da ambiência do bem tombado, que valorizará
sua visão e sua compreensão no espaço urbano”13;
CONSIDERANDO que esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal
já em 1965, consignado no voto do Ministro Vitor Nunes Leal no RE n. 41.279: “Evidentemente não se trata de simples visibilidade física, mas da visibilidade de um ponto
de vista estético ou artístico, porque está em causa a proteção de um monumento de
arte: a Igreja Histórica integrada num conjunto paisagístico”;
CONSIDERANDO que o exercício irregular de um direito caracteriza
abuso de direito, cujos efeitos equiparam-se aos de um ato ilícito, gerando obrigação de reparar os danos causados;
CONSIDERANDO que as condutas e atividades consideradas lesivas
ao patrimônio cultural brasileiro sujeitam os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação
de reparar os danos causados;
CONSIDERANDO que a Lei n. 9.605/98 (Lei de crimes ambientais), em
seu capítulo V, que disciplina os crimes contra o meio ambiente, seção IV, que trata
dos crimes contra o ordenamento urbano e o patrimônio cultural, estabelece que:
Art. 62 - Destruir, inutilizar ou deteriorar:
I - bem especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão
judicial;
II - arquivo, registro, museu, biblioteca, pinacoteca, instalação científica ou similar protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial:
Pena - reclusão, de um a três anos, e multa.
[...]
Parágrafo único. Se o crime for culposo, a pena é de seis meses a
um ano de detenção, sem prejuízo da multa.
Art. 63 - Alterar o aspecto ou estrutura de edificação ou local especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial, em razão
de seu valor paisagístico, ecológico, turístico, artístico, histórico, cultural,
religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental, sem autorização
da autoridade competente ou em desacordo com a concedida:
Pena - reclusão, de um a três anos, e multa.
[...]
Art. 65 - Pichar, grafitar ou por outro meio conspurcar edificação ou
monumento urbano:
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Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.
[...]
Parágrafo único. Se o ato for realizado em monumento ou coisa
tombada em virtude do seu valor artístico, arqueológico ou histórico,
a pena é de seis meses a um ano de detenção, e multa.

RESOLVE
RECOMENDAR ao Município de Luziânia - GO e, em especial, a Divisão de Licenciamento e Fiscalização de Obras – D.L.F.O., no prazo máximo e
improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas
judiciais e das responsabilidades legais cabíveis, em especial a incursão nos artigos 11 e 12 da Lei nº 8.429/92 (LIA), bem como no art. 37, §6º da Constituição
da República, (i) a adoção de providências no sentido de assegurar e garantir a
prévia anuência/consentimento/autorização da da Agência Goiana de Cultura Pedro Ludovico Teixeira em relação às autorizações para edificações/construções
de imóveis no entorno de bem(ns) tombado(s) pelo Estado de Goiás, (ii) a imediata suspensão do Alvará de Construção n. ........, que autoriza a edificação de
imóvel na ..................... neste município, e (iii) ato contínuo, a comunicação das
providências adotadas a esta Promotoria de Justiça.
Cabe ressaltar, mais uma vez, que o eventual descumprimento à presente recomendação ensejará a adoção de medidas administrativas, cíveis e
penais, tendentes a responsabilizá-lo(s), e aos demais servidores públicos de
algum modo relacionados com a questão.
Atenciosamente,
...........................................................
Promotor de Justiça
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CONSIDERANDO que a edificação/construção na ............................... foi
autorizada, por meio do alvará de construção n. ............. sem a devida e inafastável
anuência/autorização da Agência Goiana de Cultura - Pedro Ludovico Teixeira, o
que evidencia potencial e/ou efetivo risco ao patrimônio tombado, a causar, por
conseguinte, significativos e irreparáveis danos ao patrimônio cultural;
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