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ANÁLISE 04/2015 

PROJETO PARA CRIAÇÃO 

DO BAIRRO CORÁLIA BRANDÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. DOS FUNDAMENTOS PARA ANÁLISE DA ASPRASAM 

1.1 Na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 
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Art. 5º... 

IV – é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; 

IX – é livre a expressão da atividade intelectual... 

XIV – é assegurado a todos o acesso à informação... 

XVII – é plena a liberdade de associação para fins lícitos... 

XXXIII – todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de 

seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral... 

Art. 29 

XII – cooperação das associações representativas no planejamento 

municipal; 

1.2 Na Lei Municipal 1.882, de 24 de maio de 2007 – Plano Diretor 

Art. 2º ...  

§4º - Por gestão democrática do Município compreende-se a 

participação da população e de associações representativas dos vários 

segmentos sociais na formulação, execução e acompanhamento de 

planos, programas e projetos de desenvolvimento municipal.  

Art. 3º... 

II – gestão democrática por meio da participação da população e de 

associações representativas dos vários segmentos da comunidade na 

formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e 

projetos de desenvolvimento urbano; 

  

2. OBJETO 

 

Trata-se de parcelamento de solo urbano, aprovado por Lei 

Ordinária oriunda do Projeto de Lei nº 033/2015, encaminhado ao 

Legislativo pelo Executivo Municipal. A aprovação em segunda votação 
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ocorreu na sessão ordinária do dia 21 de setembro de 2015, na Câmara 

Municipal de Santo Antônio do Monte. Pretendeu-se, com isso, 

formalização legal para a implantação de mais um bairro neste 

Município, denominado Corália Brandão, de responsabilidade da 

empresa Chácara Brandão Empreendimentos Imobiliários Ltda, CNPJ 

21.309.705/0001-65.  

 

3. DO PLANO DIRETOR E DAS ZONAS DE PROTEÇÃO 

AMBIENTAL 

 

2.1  Macrozoneamento Municipal previsto no Plano Diretor 

A Lei Municipal 1.882, de 24 de maio de 2007 – Plano Diretor do 

Município de Santo Antônio do Monte define, em seu art. 9º, quais são 

as zonas que compõem o macrozoneamento do Município. O inciso II do 

citado artigo prevê como integrante do macrozoneamento a Zona de 

Proteção Ambiental - ZPA.  

O objetivo do macrozoneamento, de acordo com o parágrafo 

único do mesmo artigo, é: “atribuir regras e parâmetros específicos de 

uso e ocupação do solo para cada zona.” 

Diante disso, no art. 14 do Plano Diretor, foram previstas as 

características da Zona de Proteção Ambiental, a saber:  

Art. 14 – A Zona de Proteção Ambiental compõe-se por áreas urbanas e 

rurais com as seguintes características:  

I – áreas de ocupação restrita em decorrência das limitações ambientais; 

II - áreas preferenciais para implantação de equipamentos públicos de 

lazer; 

III – faixas legais de preservação permanente; 

IV - áreas destinadas à preservação dos ecossistemas e dos recursos 
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naturais, podendo ser utilizadas para fins de pesquisa científica, 

monitoramento e educação ambiental. 

 

No art. 15, o Legislador Municipal traçou os objetivos de uma 

ZPA:  

Art. 15 São objetivos na Zona de Proteção Ambiental: 

I - Proteger os ecossistemas e recursos naturais, em especial os hídricos 

e a cobertura vegetal, promovendo a recuperação daqueles que se 

encontram degradados; 

II - qualificar o espaço urbano em compatibilidade com a proteção ao 

meio ambiente; 

III - assegurar a qualidade ambiental; 

IV - criar espaços para a recreação, educação ambiental e espaços 

propícios ao desenvolvimento de atividades de turismo sustentável; 

V – promover a conservação dos recursos naturais como um atributo 

relevante da paisagem urbana. 

 Pelo exposto, o legislador do Plano Diretor vislumbrou com as 

ZPAs, principalmente em perímetro urbano, garantir a função social da 

propriedade, conclusão que se chega após análise do art. 2º, §2º, inciso 

IV do Plano Diretor:  

Art. 2º, §2º - A propriedade cumpre sua função social, quando, 

respeitadas as funções sociais da cidade, for utilizada para:  

.... 

IV – for utilizada em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar 

dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental.  

 

2.2  Das Zonas de Proteção Ambiental em Perímetro Urbano 
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No perímetro urbano do Município de Santo Antônio do Monte, as 

zonas de proteção ambiental foram definidas no próprio Plano Diretor, 

conforme previsão do art. 13 deste diploma legal: 

Art. 13 – A Zona de Proteção Ambiental é composta por áreas de 

relevante interesse ecológico definidas em função de suas necessidades 

de proteção integral ou parcial e das diferentes naturezas de usos 

sustentáveis permitidos, e encontram-se delimitados no Mapa 03 (anexo 

1), integrante desta lei, os trechos localizados dentro do perímetro 

urbano. (vide mapa em anexo) 

 

4. DO LOTEAMENTO CORÁLIA BRANDÃO 

Pretende-se, com a implantação do bairro Corália Brandão, a 

criação de 20 (vinte) quadras, com 289 (duzentos e oitenta e nove) lotes, 

circundados por vias de circulação, sendo a área total dos lotes de 

76.683,60 m2 e de 46.426,15 m2 de área das vias/áreas de uso comum. 

5. DA LOCALIZAÇÃO DO BAIRRO CORÁLIA BRANDÃO 

 

Sendo implantado, o bairro Corália Brandão localizar-se-á dentro 

de uma zona de proteção ambiental, o que o torna incompatível com os 

objetivos desta zona, além, é claro, de ilegal, já que o Plano Diretor não 

permite este tipo de ocupação numa ZPA. Isso pode ser facilmente 

constatado se confrontada a natureza do empreendimento com os 

objetivos e características da ZPA (artigos 14 e 15 do Plano Diretor).  

Esta situação, qual seja, localização numa ZPA, é admitida pelos 

próprios empreendedores, conforme consta do ofício da lavra do Dr. 

Bruno César de Melo Couto, OAB/MG 97.522, além de ser ressaltada no 

Parecer Técnico do Engenheiro da Prefeitura, senhor Flávio de Oliveira 

Neto (cópias anexas). 
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6. DA ILEGALIDADE DA IMPLANTAÇÃO DE LOTEAMENTO NUMA ZPA 

 

A implantação de loteamento numa zona de proteção ambiental, 

além de contrária ao Plano Diretor, por ser incompatível com as 

características e objetivos de uma ZPA, como foi visto, também está 

expressamente contrária ao que foi estabelecido na Lei Federal 

6.766/79, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano:  

Art. 3º... 

Parágrafo único: - Não será permitido o parcelamento do solo: 

... 

V - em áreas de preservação ecológica... 

 

7. FALTA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

 

Durante análise da documentação disponível na Câmara 

Municipal, constatou-se que não há, para o empreendimento, licença 

ambiental expedida pelo órgão competente, que seria o Conselho 

Municipal de Desenvolvimento Ambiental (CODEMA), de acordo com os 

parâmetros estabelecidos pela Deliberação Normativa do COPAM, nº 

74/04, já que o empreendimento se enquadraria nas classes 1 e 2 para 

fins de licenciamento.  

Havia, entre a documentação disponível, cópia de uma Ata do 

CODEMA, na qual, em poucas linhas, deliberou-se pela concessão da 

licença, sem sequer serem abordadas questões relevantíssimas, como, 

por exemplo, a localização do empreendimento numa ZPA.  

O engenheiro da Prefeitura, senhor Flávio de Oliveira Neto, em 

seu parecer vislumbrou a necessidade de análise da situação do 
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loteamento por outros órgãos, citando a Procuradoria do Município e a 

Secretaria do Meio Ambiente. Diante disso, acreditamos que razão 

assiste ao Engenheiro, pois a questão é multidisciplinar. Assim, deveria 

existir a prática de um “ato administrativo complexo”, pois a questão 

deveria ter sido objeto de análise jurídica por parte da Procuradoria do 

Município e da Secretaria do Meio Ambiente, para emissão de parecer 

sobre todas as questões ambientais e legais relativas ao 

empreendimento. Após isso, o CODEMA, considerando as análises, 

deliberaria sobre a licença.  

A ata elaborada não é uma licença ambiental, nem pode ser 

considerada como tal. Mesmo que a licença existisse, um dos elementos 

que compõe este ato, qual seja, o objeto, seria inválido, pois contrário à 

lei, como exposto. Ensina José dos Santos Carvalho Filho (Manual de 

Direito Administrativo, p. 101) que: “para que o ato administrativo seja 

válido, seu objeto deve ser lícito. A licitude é, pois, requisito fundamental 

de validade do objeto, exigível, como é natural, também para o ato 

jurídico.” 

Não havendo a licença ambiental, mais um motivo para que o 

loteamento seja considerado irregular. Mesmo que houvesse, seria 

contrária ao que foi estabelecido no Plano Diretor, portanto, com objeto 

inválido.  

 

8. DA OFENSA AO PROCEDIMENTO DE REVISÃO DO PLANO 

DIRETOR 

7.1  Natureza normativa do Plano Diretor  

Para prosseguir na análise, neste ponto devemos definir qual a 

natureza normativa do Plano Diretor do Município e da Lei que aprovou 

o bairro Corália Brandão. Em relação a esta, não temos dúvidas que se 

trata de Lei Ordinária, já que não se exigiu, para a aprovação, quórum 

qualificado.  
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Todavia, o Plano Diretor possui natureza de Lei Complementar, 

por determinação expressa da Lei Orgânica do Município. Vejamos:  

Art. 82 – Consideram-se lei complementar, dentre outras matérias 
previstas nesta Lei Orgânica: 

I – o Plano Diretor; ... 

 

 

 

 7.2  Vício de Legalidade 

Definida a natureza das normas, devemos fazer a pergunta: 

poderia a Lei Ordinária revogar, alterar, deixar de observar ou dispor de 

forma diferente do que fez a Lei Complementar? Ou seja, poderia a Lei 

Municipal que aprovou o bairro Corália Brandão autorizar a implantação 

de parcelamento de solo urbano numa zona de proteção ambiental 

definida no Plano Diretor? Para nós, a resposta é NÃO. Entendemos que 

a Lei Complementar é hierarquicamente superior à Lei Ordinária. 

Portanto, esta deve estar nos limites e conforme àquela. Se assim não 

está, encontra-se presente o vício de legalidade. Apoiamos nossa 

posição nos ensinamentos do constitucionalista Alexandre de Moraes, 

que por sua vez sustentou-se em Juristas como Pontes de Miranda e 

Manoel Gonçalves Ferreira Filho, inclusive cita trecho da obra deste: 

“É de se sustentar, portanto, que a Lei Complementar 
é um tertium genus interposto, na hierarquia dos atos 
normativos, entre a lei ordinária e a Constituição (e suas 
emendas). Não é só, porém, o argumento de autoridade 
que apoia essa tese; a própria lógica o faz. A lei 
complementar só pode ser aprovada por maioria 
qualificada, a maioria absoluta, para que não seja, nunca, 
o fruto da vontade de uma minoria ocasionalmente em 
condições de fazer prevalecer sua voz. Essa maioria é 
assim um sinal certo da maior ponderação que o 
Constituinte quis ver associada ao seu estabelecimento. 
Paralelamente, deve-se convir, não quis o Constituinte 
deixar ao sabor de uma decisão ocasional a 
desconstituição daquilo para cujo estabelecimento exigiu 
ponderação especial. Aliás, é princípio geral de Direito 
que, ordinariamente, um ato só possa ser desfeito por 
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outro que tenha obedecido à mesma forma”1   

 

 

 

7.3  Princípio da Legalidade 

 A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 

37, caput, determina:  

“A administração pública direta e indireta de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência...” 

 Abordaremos aqui o princípio da Legalidade, pois demonstramos que a 

Lei Municipal que aprovou o bairro Corália Brandão possui vício de legalidade. 

Sobre o Princípio, escreve Alexandre de Moraes:  

O administrador público somente poderá fazer o que 

estiver expressamente autorizado em lei e nas demais 

espécies normativas, inexistindo, pois, incidência de sua 

vontade subjetiva, pois na Administração Pública só é 

permitido fazer o que a lei autoriza, deferentemente da 

esfera particular, onde será permitida a realização de tudo 

que a lei não proíba. Esse princípio coaduna-se com a 

própria função administrativa, de executor do direito, que 

atua sem finalidade própria, mas sim em respeito à 

finalidade imposta pela lei, e com a necessidade de 

preservar-se a ordem jurídica.2  

 

 Pedro Lenza também ensina sobre este Princípio: 

Mencionado princípio deve ser lido de forma diferente 
para o particular e para a administração. O particular pode 
fazer tudo o que a lei não proíbe, vigorando o princípio da 
autonomia da vontade...por sua vez, a administração só 
poderá fazer o que a lei permitir. Deve andar nos “trilhos 
da lei”... a administração deve atuar segundo a lei e nunca 
contra ou além da lei. Por esse motivo, os atos ilegais 
poderão ser invalidados de ofício, em verdadeiro exercício 

                                                           
1
 MORAES, Alexandre. Direito Constitucional. São Paulo: Atlas, 2007, p. 643.  

2
 MORAES, Alexandre. Direito Constitucional. São Paulo: Atlas, 2007, p.304 
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da autotutela administrativa, ou pelo Judiciário.3  

 

Diante dos ensinamentos dos renomados autores, outra 

conclusão não se chega senão que o princípio da legalidade foi ofendido 

com a aprovação do bairro Corália Brandão, já que o Plano Diretor não 

permite a implantação deste tipo de empreendimento numa zona de 

proteção ambiental.   

 

7.4  Forma legal de alteração do Plano Diretor 

O Plano Diretor, sendo uma Lei complementar, para que sofra 

alterações, o processo legislativo deve seguir as regras relativas às Leis 

Complementares, como, por exemplo, quórum qualificado.  

Todavia, o Plano Diretor, além de suas alterações estarem 

sujeitas ao processo legislativo das Leis Complementares, deve seguir 

ainda o disposto no seu art. 141:  

Art. 141 - Esta Lei deverá ser revista no prazo máximo de dez anos após 

sua aprovação. 

Parágrafo único - O Poder Executivo Municipal deverá garantir a ampla 

participação da população no processo de elaboração da proposta de 

revisão desta Lei, conforme determina a Constituição Federal e a Lei 

Federal nº 10.257 de 2001. 

 

Diante disso, caso o Poder Público decidisse que realmente é 

necessário implantar um loteamento numa área de Zona de Proteção 

Ambiental, deveria seguir o seguinte procedimento: 

1. Constatação da supremacia do interesse público, demonstrando que, 

pela realidade social do Município, é necessário que a sociedade perca 

parte de sua Zona de Proteção Ambiental para que haja um novo 

loteamento. Tal constatação, apesar de possível, seria extremamente 

difícil de ser demonstrada, já que para atingirmos o desenvolvimento 

sustentável, devemos aliar desenvolvimento econômico, bem estar 

social e respeito ao meio ambiente. Acreditamos que a única hipótese 

                                                           
3
 LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. São Paulo: Saraiva, 2011, p.1160 
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que daria fundamento a esta possibilidade seria a transformação de 

parte de uma ZPA em Zona Especial de Interesse Social – ZEIS, 

mediante fundamentação robusta. 

2. Processo de revisão do Plano Diretor, pelo qual poderia ser abordada a 

alteração do macrozoneamento Municipal relativo ao perímetro urbano. 

3. Ampla participação popular no processo de revisão do Plano Diretor, 

usando-se dos instrumentos previstos no próprio Plano, como as 

audiências públicas.  

4. Aprovação de Lei Complementar contemplando a revisão do Plano 

Diretor.  

5. Depois, se possível, ocorreria a aprovação da Lei Ordinária relativa ao 

novo loteamento, se permitido pelo macrozoneamento.  

Ressaltamos que o Assessor Jurídico da Câmara Municipal, Dr. 

Daniel Greco, em seu parecer, como segunda opção, apresentou aos 

senhores Vereadores conclusão bastante semelhante a esta. Todavia, 

não foi adotada. 

 

9. CONCLUSÃO  

Ante tudo que foi exposto, conclui-se que: 

a)  A implantação do loteamento Corália Brando desrespeita o 

macrozoneamento previsto no Plano Diretor, além de atingir objetivo 

diverso daquele previsto para uma zona de Proteção Ambiental.  

b) A Lei Ordinária que aprovou o loteamento Corália Brandão não é o 

instrumento legislativo hábil a gerar tamanha transformação, seja de 

direito ou de fato.  

c) A lei ordinária que aprovou o bairro Corália Brandão padece de grave 

vício de legalidade, quando confrontada com o Plano Diretor.  

d) O Conselho de Desenvolvimento Ambiental de Santo Antônio do Monte, 

apesar de não ter expedido a licença ambiental para o empreendimento, 

a aprovou, decisão administrativa que está contaminada pela ilegalidade 

do objeto, o que torna o ato nulo ou anulável, conforme a teoria a ser 

adotada (monista ou dualista).  
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e) A sociedade santo-antoniense perderá parte de sua zona de proteção 

ambiental sem receber nenhuma contrapartida, o que não atende ao 

desenvolvimento sustentável (desenvolvimento econômico, bem estar 

social e respeito ao meio ambiente).  

f) Ocorreu ofensa ao princípio constitucional da legalidade.  

 

 

Santo Antônio do Monte,  25 de setembro de 2015 

 

 

 

Emerson Alencar da Silva 

Presidente da ASPRASAM 

 

 

 Anderson Vicente de Sousa 

Vice-Presidente da ASPRASAM 

 

 

 

 

Macrozoneamento da Zona Urbana de Santo Antônio do Monte 

Plano Diretor - Mapa 3 (anexo 1) 

Área de ZPA onde se pretende implantar o loteamento  
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Conclusão do Parecer do Engenheiro Flávio de Oliveira Neto 
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VISTA PARCIAL DA ZONA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ONDE PRETENDE-

SE INSTALAR O BAIRRO CORÁLIA BRANDÃO (obs. Fotos: Mai/2015)  

AO FUNDO, OBSERVA-SE VEGETAÇÃO DENSA, ONDE HÁ NASCENTES E 

PEQUENOS CURSO D’ÁGUA 

 

 

 

  

ÁRVORES DERRUBADAS NA ZONA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ONDE SE 

PRETENDE IMPLANTAR O BAIRRO CORÁLIA BRANDÃO  

Obs. Não temos informações seguras sobre o responsável pela derrubada
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VISTA PARCIAL DA ZONA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ONDE PRETENDE-

SE INSTALAR O BAIRRO CORÁLIA BRANDÃO 

 

 

 

ÁRVORES DERRUBADAS NA ZONA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ONDE SE 

PRETENDE IMPLANTAR O BAIRRO CORÁLIA BRANDÃO  

Obs. Não temos informações seguras sobre o responsável pela derrubada
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