
 

 

APELAÇÃO CÍVEL N.º 117.787-5, DE FAZENDA RIO GRANDE VARA CÍVEL. 

Apelantes: Nova Veneza Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Outros. 

Apelado : Município de Fazenda Rio Grande. 

Relator : Des. Leonardo Lustosa. 

 

MANDADO DE SEGURANÇA. LOTEAMENTOS DE TERRENOS 
REVOGAÇÃO/ANULAÇÃO DE DECRETOS QUE OS APROVARAM 
INEXISTÊNCIA DE PLANO DIRETOR. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 182, § 
1O - POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO. SÚMULA 
473 DO STF - INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DENEGAÇÃO. 
APELAÇÃO DESPROVIDA. 

 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n.º 
117.787-5, de FAZENDA RIO GRANDE VARA CÍVEL, em que são apelantes NOVA 
VENEZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS e OUTROS, e é apelado o 
MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE. 

 

I) Nova Veneza Empreendimentos Imobiliários Ltda., Imobiliária Panakol 
Ltda., Panakraft Empreendimentos Imobiliários Ltda., Erotides Ângelo Nichelle e 
Marilva Ursuline Michele impetraram mandado de segurança contra ato do Sr. 
Prefeito de Fazenda Rio Grande, consubstanciado no Decreto n.º 002/2001, que 
revogou, entre outros, os Decretos n.ºs 310, 311, 318 e 319, todos do ano 2000, que 
declararam o caráter social e/ou aprovaram os loteamentos denominados Jardim 
Veneza, Jardim Jerusalém, Jardim Beatriz I e Jardim das Flores, dos quais são 
proprietários. 

Alegaram depois de relatar os fatos que o mencionado Decreto está 
desprovido de motivação, tratando-se de ato abusivo e ilegal, pois não poderia 
anular projetos em andamento e outros já aprovados, porque inexistentes motivos 
autorizadores, além de extrapolar os poderes concedidos nas liminares nele 
referidas, ferir direitos adquiridos e atos jurídicos perfeitos e, ainda, desrespeitar a 
ampla defesa e o contraditório. 

Aduziram que os Decretos n.ºs 310 e 311, respectivamente, declararam o 
caráter social dos loteamentos Jardim Jerusalém e do Jardim das Flores, enquanto 
que os Decretos n.ºs 318 e 319 aprovaram, respectivamente, os loteamentos Jardim 
Veneza e Jardim Jerusalém, sendo que aquele denominado Jardim Beatriz I já 
recebera licença concedida pelo IAP. 



 

 

Discorreram sobre o ato impugnado, a supremacia do direito adquirido frente 
à vontade estatal, o ato vinculado da administração, e, por fim, pediram a concessão 
de liminar, suspendendo os efeitos do Decreto n.º 002/2001, bem como a sua 
confirmação, por sentença, para anulá-lo definitivamente. 

Denegada a liminar , a autoridade coatora prestou informações, sustentando, 
em síntese, que o Decreto n.º 002/2001 reveste-se de legalidade, porque a omissão 
legislativa quanto à existência do plano diretor não autorizava a edição dos decretos 
por ele revogados, encontrando fundamento, ademais, na liminar concedida nos 
autos de mandado de injunção a que se refere; que, diante do disposto no art. 182, § 
1o, da Constituição Federal, não há que falar em ato jurídico perfeito e acabado; que 
não houve violação de direito líquido e certo, mas apenas o cumprimento da norma 
constitucional, pois os loteamentos em questão contrariam totalmente o interesse 
público e não atendem as normas gerais e infraconstitucionais; que, desde que os 
impetrantes adaptem os loteamentos ao plano diretor a ser elaborado, poderão 
comercializá-los; que direito adquirido só decorre de ato legal ou não proibido por 
lei . 

Colhida a manifestação ministerial , a Dra. Juíza denegou a segurança, por 
não restar comprovado direito líquido e certo dos impetrantes . 

Os embargos de declaração, por estes opostos , foram rejeitados . 

Inconformados, os impetrantes apelaram pugnando pela concessão da 
segurança, na forma pleiteada. Alegaram, em resumo, que a Administração 
confunde os conceitos de revogação e anulação, não sendo possível a revogação de 
atos administrativos perfeitos e acabados; que a Lei dos Registros Públicos dispõe 
que os loteamentos só podem ser anulados mediante decisão judicial; que a sentença 
é extra petita, por se basear na suposta ausência de plano diretor, quando, na 
verdade, existem Leis Municipais disciplinando o desenvolvimento urbano da 
cidade; que há jurisprudência no sentido de que a Administração não pode anular os 
próprios atos quando resultarem direitos subjetivos em relação aos administrados 
ou de terceiros; que a ato atacado não contém motivação . 

O recurso não foi respondido . 

A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento parcial do apelo, 
concedendo-se em parte a segurança, para declarar a nulidade dos arts. 2o e 4o do 
Decreto Municipal n.º 002/2001 . 

II) O direito líquido e certo do impetrante é condição primária e essencial do 
mandado de segurança. 

Segundo a doutrina, este pressupõe a demonstração imediata, de plano, do 
alegado direito, assim como a certeza a respeito dos fatos. 



 

 

HELY LOPES MEIRELLES, com a costumeira clareza, ensina que direito 
líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua 
extensão e apto a ser exercido no momento da impetração. Por outras palavras, o 
direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir em 
norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao 
impetrante: se sua existência for duvidosa; se a sua extensão ainda não estiver 
delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, 
não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outras medidas 
judiciais . 

Pois bem, a pretensão dos impetrantes de ver anulado o Decreto Municipal 
n.º 002/2001 que revogou, porque nulos, vários outros Decretos que declararam ser 
de caráter social e/ou aprovaram os loteamentos nominados na inicial não se 
enquadra no conceito de direito líquido e certo amparável pelo writ. 

A documentação carreada evidencia que os Decretos Municipais nºs 318, 319, 
322 e 324, todos do ano 2000, aprovaram, respectivamente, os loteamentos Jardim 
Veneza, Jardim Jerusalém, Jardim Beatriz I e Jardim das Flores, de propriedade dos 
impetrantes, mas foram revogados pelo Decreto n.º 002/2001. 

Contra esse ato é que se insurgem, tachando-o de abusivo e ilegal, porque 
desmotivado, e violador dos seus direitos líquidos e certos e de atos administrativos 
perfeitos e acabados. 

Constata-se, todavia, que as indigitadas aprovações se deram sob a égide de 
leis municipais esparsas, editadas na vigência da Constituição Federal de 1988, mas 
que não suprem a determinação expressa contida no seu art. 182, § 1o, qual seja, a 
necessidade de plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal. 

Ora, este Relator tem reconhecido e ressaltado em vários mandados de 
segurança e recursos oriundos da Comarca de Fazenda Rio Grande, relativos a 
problemas de loteamentos urbanos , que não se pode olvidar que, possuindo mais 
de vinte mil habitantes, aquela comuna deve dispor de lei específica estabelecendo o 
seu plano diretor, instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão 
urbana, exigência esta de índole constitucional [CF, art. 182, § 1o]. 

E é certo que ela não o possui, tanto que via liminar em mandado de injunção 
foi reconhecida a omissão legislativa municipal, concedendo-se prazo para que a 
lacuna seja sanada. 

Foi com esteio nessa liminar, e, também, na liminar concedida no mandado 
de segurança mencionado na inicial ambas então subsistentes que a autoridade 
apontada como coatora encontrou motivação para editar o Decreto n.º 002/2001, em 
02 de janeiro de 2001. 

E nada a impedia de editá-lo, pois não se pode exigir que mantenha 



 

 

loteamentos aprovados enquanto inexistente o plano diretor municipal. 

Afinal, ela não pode e não deve manter as aprovações de parcelamentos do 
solo urbano obtidas com base em leis esparsas, que, efetivamente, não suprem a já 
referida exigência expressa do art. 182, § 1o, da Constituição Federal. 

É certo, ademais, que a anulação de ato administrativo pela própria 
administração, em atenção ao princípio da legalidade, é perfeitamente admissível, 
tratando-se, aliás, de matéria sumulada pelo E. Supremo Tribunal Federal: 

A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios 
que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos ... [Súmula 473]. 

Em caso que guarda alguma semelhança com o presente, o E. Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo denegou a segurança impetrada por uma empresa, 
que tivera cancelada a aprovação de um determinado loteamento, sem prejuízo, 
obviamente, de novo pedido de aprovação, desde que os requerentes atendessem 
todas as exigências legais. 

O acórdão foi assim ementado: 

Loteamento Aprovação Cancelamento Empreendimento para fins urbanos, 
ainda que implantado em solo rural Ausência de previsão de obras de 
infra-estrutura exigidas pela L. Mun. n. 2.263, de 1980 Circunstância em que não 
poderia ter sido aprovado Legalidade do cancelamento Segurança denegada Súm. 
473 do STF Segurança denegada Sentença confirmada. 

Mandado de segurança Ato vinculado Possibilidade da Administração de o 
anular por eivado de vícios que o tornam ilegal Súm. 473 do STF Inexistência de 
direito líquido e certo Segurança denegada . 

De outra banda, não há que se falar em confusão entre os conceitos de 
revogação e de anulação, até porque o vocábulo revogar significa anular, desfazer, 
tornar sem efeito, sendo certo, outrossim, que o instituto da revogação deve 
repousar no princípio da necessidade da perene correspondência da ação 
administrativa ao interesse público, como ensina J. CRETELLA JÚNIOR . 

Assim, desde que devidamente fundamentado o ato administrativo, como já 
demonstrado, o interesse particular não pode se sobrepor ao interesse público. 

Vale ressaltar que os atos administrativos revogados/anulados não geraram 
quaisquer efeitos subjetivos, que pudessem ser resguardados pelo mandamus, pois o 
ato anulatório, além de decorrer do interesse público, operou ex tunc. 

As anulações/revogações dos Decretos que aprovaram os loteamentos, 
mesmo sem a existência de plano diretor, não advieram, outrossim, de fatos 
supervenientes, que impusessem a necessidade de manifestação dos ora 



 

 

impetrantes, mas do não cumprimento de regra constitucional, sem a qual as 
aprovações não poderiam ter sido como o foram deferidas. 

Do contrário, estar-se-ia facilitando a criação e proliferação de loteamentos 
urbanos sem a devida estrutura e/ou criando um desastroso desordenamento das 
cidades, com conseqüências sociais imensas e imponderáveis. 

Em suma, não restando devidamente demonstrado o direito líquido e certo 
dos impetrantes, afigura-se correta a sentença denegatória do mandamus, pois o 
acolhimento da pretensão, além de afrontar a Carta Magna, consolidaria uma 
situação de fato, com manifesto, inegável e possivelmente irreparável prejuízo ao 
município. 

III) Pelas razões expostas, ACORDAM os integrantes da Sexta Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Paraná, por unanimidade de votos, em NEGAR 
PROVIMENTO à apelação. 

O julgamento foi presidido pelo Desembargador ANTONIO LOPES DE 
NORONHA, sem voto, e dele participaram os Desembargadores RAMOS BRAGA e 
ERACLÉS MESSIAS. 

Curitiba, 18 de dezembro de 2002. 

Des. Rel. LEONARDO LUSTOSA 

 


