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Resumo: Este artigo tem como discussão o instrumento urbanístico Estudo de Impacto de 
Vizinhança (EIV) constante no Estatuto da Cidade, na disputa entre os agentes produtores 
do espaço urbano. Analisou-se o processo de ação civil pública movida pelo Ministério 
Público contra o Colinas do Alegre Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA e a Prefeitura 
Municipal de São João da Boa Vista, SP. Destaca-se a dependência legislativa entre o EIV e 
os demais instrumentos urbanísticos, e de como os diversos agentes utilizam o EIV 
conforme seus interesses. A obrigatoriedade do EIV não soluciona todos os aspectos 
urbanísticos, mas pode evidenciar fragilidades e promover transparência. 
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Abstract: This paper has as a discussion the urban impact instrument of the Neighborhood 
Impact Study (EIV) contained in the City Statute, in the dispute between the producers of the 
urban space. The public civil action filed by the Public Prosecutor's Office against the Colinas 
do Alegre Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA and the City Hall of São João da Boa 
Vista, SP, was analyzed. It emphasizes the legislative dependence between the EIV and the 
other urbanistic instruments, and of how the various agents use the EIV according to their 
interests. The EIV requirement does not solve all urban aspects, but it can show weaknesses 
and promote transparency.  
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1. INTRODUÇÃO   

O processo de urbanização do Brasil deu-se de maneira rápida, transitando de uma fase 

predominantemente rural para urbana entre as décadas de 1940 e 1980. Este decurso, 

intensificado pelo movimento migratório, caracterizou-se pela ocupação da classe 

econômica menos favorecida das margens da periferia desprovida de infraestrutura urbana, 

sendo a parcela mais bem equipada do território reservada para a minoria detentora de 

capital. (ROLNIK, 2009, p.32). A luta pela democracia urbanística no Brasil se inicia na 

década de 1960 com os movimentos de Reforma Urbana, culminando no surgimento do 

capítulo referente à Política Urbana na Constituição da República Federativa de 1988 

(artigos 182 e 183), conquistado por meio de uma emenda de iniciativa popular. Assegurou-

se, portanto, a função social da cidade, obrigando os municípios com mais de vinte mil 

habitantes a elaborarem seus planos diretores com o propósito de regulamentação do 

ordenamento territorial urbano (BRASIL, 1988). Em 2001, foi sancionado o Estatuto da 

Cidade (Lei Federal nº 10.257/2001) como instrumento regulamentador dos artigos 182 e 

183 da Constituição, dispondo acerca da função social da propriedade e da gestão 

democrática da cidade, com objetivo de enfrentar o crescimento das desigualdades e 

combater a exclusão social. (RODRIGUES, 2004). 

A necessidade de apreciação do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) é prevista por meio 

do Estatuto da Cidade em seus artigos 36 a 38, nos quais são delimitados sete elementos 

mínimos de análise do entorno urbano. O EIV possui como objetivo delimitar a ação dos 

impactos que o empreendimento ou atividade irá provocar, com o ônus a ser acordado entre 

o poder público e o empreendedor (BRASIL,2001). Busca-se, assim, com este instrumento 

evitar interferências negativas e desconfortos nas estruturas urbanas e verificar sua 

compatibilidade com o entorno. Frequentemente, a legislação pertinente que rege o 

instrumento EIV tem sido aprovada por órgãos públicos municipais como uma reprodução 

apenas dos parâmetros mínimos estabelecidos no Estatuto da Cidade, priorizando muitas 

vezes os interesses privados em detrimento dos coletivos. Diversos municípios ainda não 

regulamentaram uma legislação específica para o EIV, constando apenas no Plano Diretor 

municipal, sendo o instrumento tratado de maneira simplificada e sem condições de ser 

colocado em prática. 

Este artigo busca compreender os aspectos que resultam na dificuldade em aplicar o EIV, e 

como o instrumento pode ser manipulado na disputa entre os agentes produtores do espaço 

urbano, dentre eles o agente imobiliário, o poder público municipal e o Ministério Público 

(MP). Como estudo de caso, será apresentada análise do EIV exigido por meio de ação civil 

pública movida pelo Ministério Público contra o empreendimento Colinas do Alegre 
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Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA e a Prefeitura Municipal de São João da Boa 

Vista. 

A problemática encontrada pode ser caracterizada em dois aspectos principais: a 

ineficiência do EIV quando aplicado na ausência de lei municipal específica que o 

regulamente; e as consequências negativas da aprovação de novos loteamentos por meio 

de decreto do executivo. Diversos autores questionam os motivos da ineficiência da 

aplicabilidade do EIV por parte do Poder Público Municipal. Lollo e Röhm (2005) afirmam 

que a Lei no 10.257/2001 aborda o EIV de forma geral e imprecisa, uma vez que em seu 

artigo36 dita que o instrumento será regulamentado por lei municipal, e o que ocorre na 

prática é que as leis repetem os mesmos itens mínimos citados na Lei no 10.257/2001, 

tornando sua aplicabilidade inviável e genérica (LOLLO; RÖHM, 2005, p.39). Analisa-se a 

aplicabilidade do EIV em empreendimento no município de São João da Boa Vista, que se 

localiza na região Centro-Leste do estado de São Paulo, tendo como municípios limítrofes 

Águas da Prata (Estância Hidromineral) a Leste, Aguaí a Sudoeste, Andradas (MG) ao 

Sudeste, Espírito Santo do Pinhal e Santo Antônio do Jardim ao Sul, e Vargem Grande do 

Sul ao Norte e Noroeste. O município dista 218,00 km da capital do estado, São Paulo, e 

possui uma população de 83.639 habitantes (IBGE; 2010). O artigo divide-se em quatro 

partes principais: a primeira regata a origem do instrumento EIV e sua aplicação no 

município de São João da Boa Vista, a segunda trata da atuação do Ministério Público por 

meio de ação civil pública, a terceira aborda o estudo de caso do loteamento Colinas do 

Alegre e por fim as conclusões e demais apontamentos. 

2. EIV: ORIGENS DO INSTRUMENTO E SUA APLICAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO 

JOÃO DA BOA VISTA   

A necessidade de se avaliar os impactos de um empreendimento ou atividade surgiu na 

legislação brasileira a partir da década de 1980 por meio da Lei no 6.803/80, que dispõe 

sobre as diretrizes básicas para o zoneamento industrial nas áreas críticas de poluição, 

justificando em seu artigo 10, parágrafo 3º, a necessidade de estudos especiais que 

tratassem de alternativas e avaliações de impacto, além da observância do zoneamento. A 

Lei no 6.938/81 que dispõe sobre a Política Nacional de Meio Ambiente foi o marco legal que 

introduziu a necessidade de avaliação de impactos ambientais como um de seus 

instrumentos. A Resolução CONAMA nº 01/87 trouxe a regulamentação do artigo 8, inciso II 

da Lei no 6.938/81 sobre a necessidade de elaboração de estudos de impacto ambiental, 

determinando quais empreendimentos e atividades estariam sujeitos ao Estudo de Impacto 

Ambiental (EIA) para fins de análise da localização, instalação, operação e ampliação de 

uma atividade ou empreendimento que venha a utilizar ou alterar recursos ambientais por 
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meio de atividade humana (MEIO AMBIENTE,1981;1987). O Estatuto da Cidade veio a 

introduzir em âmbito federal o EIV como um dos instrumentos da política urbana previstos 

no artigo 4o, o qual tem como propósito evitar interferências negativas e desconfortos nas 

estruturas urbanas de empreendimentos de impacto que conforme o artigo 37 “será 

executado de forma a contemplar os efeitos positivos e negativos do empreendimento ou 

atividade quanto à qualidade de vida da população residente na área e suas proximidades” 

(BRASIL,2001).  

O município de São João da Boa Vista possui como instrumento de ordenamento territorial a 

Lei Complementar nº 1.926/2006, que institui o Plano Diretor do Município, que caracteriza o 

Estudo de Impacto de Vizinhança no Capítulo IV – Da Conceituação, artigo 7o, como “um 

estudo prévio a ser realizado quando da implantação de empreendimentos ou atividades 

imobiliárias contemplando os efeitos positivos e negativos quanto à qualidade de vida da 

vizinhança atingida” (SÃO JOÃO DA BOA VISTA; 2006). Em fase de revisão, o Plano 

Diretor em vigor do município não abarca leis complementares específicas relevantes para o 

desenvolvimento urbano, como os referentes ao Uso do Solo e Zoneamento (o município 

determina parâmetros por meio de decreto do executivo) e a que regulamente a 

aplicabilidade do próprio EIV, sendo utilizados os artigos contidos no Plano Diretor 

orientações nestas questões. O Capítulo III – Seção VI - Do estudo de impacto de 

vizinhança – EIV, artigo 34, determina que a municipalidade deverá instituir o instrumento 

através de lei específica, e o artigo 35 da mesma lei determina quais empreendimentos 

estão sujeitos a tal avaliação, dentre eles empreendimentos privados com características 

peculiares de porte, natureza ou localização possam ser geradores de grandes alterações 

no seu entorno, tais como Centros de Compras e Hipermercados, Terminais de Cargas ou 

similares localizados fora de Zona Industrial, loteamentos com acesso controlado e 

condomínios em glebas com área superior a 2,0 ha. (SÃO JOÃO DA BOA VISTA; 2006). 

3. A ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO POR MEIO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA   

O Ministério Público (MP) visa defender a ordem jurídica, o regime democrático e os 

interesses sociais e individuais indisponíveis. Com a mesma garantia de atuação 

assegurada ao Poder Judiciário, o Ministério Público não possui vinculação nem com este 

poder nem com o Poder Executivo e seus integrantes. São denominados Promotores de 

Justiça e Procuradores de Justiça, com a chefia da instituição por parte do Procurador-Geral 

da Justiça, eleito por promotores e procuradores e nomeados pelo governador do estado 

(SÃO PAULO; 2016). Conforme a Lei no 7.347/1985, a Ação Civil Pública busca proteger os 

interesses da coletividade, podendo figurar como réu a administração pública ou qualquer 

pessoa física ou jurídica que cause danos morais e patrimoniais ao meio ambiente, aos 
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consumidores em geral, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e 

paisagístico e a ordem urbanística. No caso de réu proveniente do poder público, caso 

ocorra a desobediência ou danos aos direitos coletivos citados o mesmo poderá ser 

acusado de improbidade administrativa (BRASIL; 1985). A Constituição de 1988 traz em seu 

artigo 129, inciso III, a Ação Civil Pública como parte das funções da atuação do Ministério 

Público, sendo “um dos recursos possíveis para a proteção do patrimônio público e social do 

meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos” (BRASIL;1988). 

Com a aprovação indiscriminada de novos loteamentos por meio de decretos elaborados 

pelo poder executivo, a administração pública municipal de São João da Boa Vista já foi alvo 

de diversas intervenções do Ministério Público. O promotor Donisete Tavares Moraes de 

Oliveira entrou com ações contra os loteadores e a prefeitura, uma vez que foram 

constatadas irregularidades na aprovação dos lotes pelo envolvimento de pessoas 

pertencentes à aprovação de projetos na prefeitura municipal serem ligadas aos 

empreendedores imobiliários dos loteamentos, ferindo princípios da administração pública e 

gerando conflito de interesses (G1; 2016), além de os loteamentos não destinarem 10% 

para área de lazer, conforme determina a Lei municipal no 1.366/2004 (Parcelamento do 

Solo), além de alegações sobre aumento na geração de tráfego e poluição. O caso que se 

pretende analisar faz parte do Processo nº 100282872.2015.8.26.0568 de 08 de setembro 

de 2015, movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, representado pelo 

promotor Donisete Tavares Moraes de Oliveira. Dentre as alegações levantadas, destacam-

se:  

• Não atendimento ao adensamento urbano: alega-se que o empreendimento não é 

pertinente, visto que se encontra na periferia do município em local desprovido de 

infraestrutura viária, de serviços e com a existência de grande quantidade de vazios 

urbanos onde se objetiva a especulação da terra urbana. 

• Insuficiência do Estudo de Impacto de Vizinhança: o Ministério Público alega na 

decisão liminar inicial do processo que o empreendimento já teve um EIV elaborado 

anteriormente pelo próprio empreendedor, porém o mesmo foi marcado por uma 

série de inconsistências, dentre elas a ausência de audiência pública e de 

justificativa para a localização em local desprovido de infraestrutura e em local 

limítrofe ao perímetro urbano. O EIV elaborado pelo empreendedor trazia como 

justificativa de que os moradores utilizarão como transporte o veículo próprio e 

utilizarão plano de saúde particular, de forma a não impactar na estrutura de 

mobilidade e na oferta de equipamentos públicos do município, alegando que "Esse 

tipo de ocupação demandará poucos serviços de transporte público considerando 

que a maioria terá veículo próprio", e que "provavelmente boa parte das cerca de 
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1.132 pessoas que habitarão o Colinas do Alegre tem planos de saúde particulares 

ou corporativos e procurarão atendimento nos consultórios, clínicas e hospitais 

credenciados." O promotor denuncia ainda que o processo de aprovação de tal 

estudo levou apenas doze dias e não foi precedido de audiência pública. (SÃO 

PAULO, Ministério Público do Estado de. Ação civil pública, 2015, p. 553 - DOC 14). 

• Danos aos consumidores que adquiriram os lotes: foram apontados que além de 

danos urbanísticos e ambientais também devem ser considerados os danos aos 

adquirentes dos lotes. 

Os pedidos liminares contidos no processo constam no embargo de obra e paralisação da 

venda dos lotes enquanto não for elaborado novo EIV e aprovação do loteamento por um 

novo processo, restituição dos valores pagos aos adquirentes dos lotes, e promover a 

publicidade e participação popular durante o processo do EIV, e, por fim, o decreto de 

nulidade do EIV e do Decreto Municipal no 5.007, de 15 de outubro de 2014, que aprova o 

loteamento Colinas do Alegre. A seguir serão delimitados os aspectos principais do novo 

EIV apresentado pelo empreendedor, em atendimento à decisão liminar promovida pela 

ação civil pública. 

4. O  EIV DO LOTEAMENTO COLINAS DO ALEGRE    

Em atendimento ao pedido liminar contido na ação civil pública movida Pelo MP ao 

empreendedor Colinas do Alegre Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA, foi protocolado 

novo EIV em abril de 2016. A seguir serão destacados seus aspectos principais, e quais 

pontos solicitados na ação foram atendidos no estudo. Será verificado ainda como a 

regularidade do intrumento por meio de lei específica afeta a sua aplicação e manipulação 

por parte dos agentes produtores do espaço urbano. 

O empreendimento Colinas do Alegre trata-se de um loteamento localizado no município de 

São João da Boa Vista -SP, próximo ao bairro Pousada do Sol, distante 8,0km do centro do 

município,com acesso por meio da Rodovia SP-342, próximo ao perímetro urbano e distante 

apenas 1,5 km da Estância Hidromineral Águas da Prata, como ilustra a figura 1. 



 

7 

Londrina PR, de 04 a 07 de Julho de 2017. 

 
FIGURA 1: Mapa de Localização do loteamento Colinas do Alegre -SP. 

Fonte: MASTER AMBIENTAL,2016. 

Conforme as informações constantes no EIV (MASTER AMBIENTAL; 2016) o 

empreendimento é composto por uma gleba com área total de 142.211,32m²  dividido em 

283 lotes com área loteável total de 56.204,15m² (39,44% da gleba), distribuídos entre 

residenciais e comerciais. Seus parâmetros urbanísticos foram determinados pelo Decreto 

nº 5.007, de 15 de outubro de 2014, que também determina a aprovação do projeto 

urbanístico apresentado. As áreas de doação para utilidade pública determinadas pelo 

Decreto nº 5.007/2014 ficou distribuída em: área para sistema viário de 49.978,24m² 

(35,07% da gleba), áreas institucionais com 7.583,43m² (5,32% da gleba), áreas 

verdes/APP sem área destinada, área para sistema de lazer com 28.745,50m² (20,17% da 

gleba). O projeto prevê uma ocupação populacional de 1.132 habitantes (4 hab./unidade), 

público alvo de renda média/baixa e densidade populacional de 79,43 hab./ha.  O 

loteamento se encontra com as obras de infraestrutura parcialmente executadas e em 

situação de embargo judicial, visto que foi determinada a nulidade do EIV anterior e do 

Decreto nº 5.007/2014, situação imposta pelo MP a partir de ação civil pública, Processo nº 

100282872.2015.8.26.0568. O EIV delimita uma área de influência direta em um raio de 

500m, e uma área de influência indireta com raio de 1500m, incorporando os limites da 

Estância Hidromineral de Águas da Prata. Dentre os aspectos mais relevantes, no tópico 

“avaliação das tendências de evolução da área ”o EIV apresenta um mapa com os novos 

loteamentos em processo de aprovação no município de São João da Boa Vista, sendo 



 

8 

Londrina PR, de 04 a 07 de Julho de 2017. 

possível identificar o loteamento Colinas do Alegre , destacado em círculo vermelho na 

figura 2.  

 
Figura 2:Novos Loteamentos em São João da Boa Vista. 

Fonte: MASTER AMBIENTAL,2016. 

Os novos loteamentos concentram-se na direção sul e sudeste do município, na direção dos 

municípios de Espírito Santo do Pinhal e Santo Antônio do Jardim, sendo possível concluir 

em uma primeira leitura que o loteamento Colinas do Alegre não faz parte da área de 

principal interesse do capital no município, justificando sua localização periférica e 

desprovida de infraestrutura. Com relação ao adensamento abordado em dinâmica 

populacional, o EIV aponta que o mesmo não se refere somente à demanda gerada de 

moradia (adensamento fixo), mas também ao adensamento flutuante, relacionado a 

mobilidade necessária destes habitantes (MASTER AMBIENTAL; 2016; p.56). Os 

desdobramentos dos impactos de adensamento apontados no EIV se relacionam com a 

demanda de infraestrutura de equipamentos urbanos, mobilidade, no planejamento urbano e 

na geração de demanda de emprego. Da mesma forma inter-relacionada estão as medidas 

mitigadoras e compensatórias para tais impactos e os atores envolvidos na obrigatoriedade 

de seu cumprimento (poder público/empreendedor), como, por exemplo, a indicação de 

medida mitigadora de disponibilização de transporte público por parte do poder público para 

mitigar o aumento da demanda de emprego, impacto indireto gerado pelo incremento 

populacional, uma vez que o centro do município se encontra a 8,0 km de distância do 

empreendimento (MASTER AMBIENTAL; 2016; p.60). Na questão referente à valorização 

imobiliária, evidenciam-se os vazios urbanos existentes e a localização periférica do 
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loteamento, podendo gerar especulação da terra urbana. Como mitigação, é proposta a 

regulamentação de legislação referente ao IPTU progressivo, pois sem a mesma não é 

possível obrigar o proprietário do lote a edificar (MASTER AMBIENTAL; 2016; p.64). 

No tópico referente ao uso e ocupação do solo, os impactos identificados se desdobram em 

dois âmbitos: o da permissividade e atendimento aos parâmetros urbanísticos contidos na 

legislação municipal, e outro referente à compatibilidade do empreendimento com a 

vizinhança e espaço urbano edificado. O EIV destaca que os parâmetros do loteamento 

foram definidos em lei específica, por meio do Decreto nº 5.007/2014, definindo o lote como 

pertencente a ZR3-Loteamento estritamente residencial, com permissividade de ocupação 

de comércio e serviço vicinal em algumas ruas. A taxa de ocupação definida é de 80%, 

sendo 10% para área permeável. No EIV destaca-se que o projeto urbanístico respeita os 

parâmetros do Decreto nº 5.007/2014 com relação à distribuição de áreas públicas, e que 

ambos estão em concordância com a Lei nº 1.366/2004, que regulamenta o Parcelamento 

Urbano municipal, que define que as porcentagens de áreas públicas deverão ter um total 

de 35% da gleba, com mínimo de 5% destinado a área institucional e 10% para sistemas de 

lazer. Estando de acordo com a legislação urbanística determinada pelo decreto, o EIV 

pouco propõe referente ao crescimento populacional em área limítrofe, direcionando ao 

poder público a responsabilidade de controle e gestão do espaço urbano. 

No que se referente à infraestrutura viária, o EIV confirma a problemática já apresentada 

pelo MP, que é de que o local não possui infraestrutura viária eficiente em relação ao 

acesso ao empreendimento vindo do município por meio da Rodovia SP 342, sentido São 

João da Boa Vista- Águas da Prata, sendo necessário fazer um retorno de 4,5 km até a 

entrada do município de Águas da Prata, ou acessar internamente ao bairro. São propostas 

de mitigação a sinalização viária dos acessos e adequação da geometria dos mesmos em 

conjunto com os órgãos públicos competentes. O atendimento ao transporte público se 

mostra precário, como afirmou o MP, sendo mitigada com a disponibilidade de linhas 

urbanas para o local por parte do poder público e de custeio de abrigos por parte do 

loteador. 

Em despacho de 15 de junho de 2016, o MP traz como alegações finais que o EIV 

evidenciou as problemáticas viárias, a especulação da terra e ausência de equipamentos 

comunitários, chegando o promotor a conclusão de que “ O EIV evidenciou a total 

inviabilidade do empreendimento tal como configurado” (SÃO PAULO, 2015). 

Em 09 de março de 2017 o juiz Heitor Siqueira Pinheiro proferiu sentença do caso do 

loteamento Colinas do Alegre, com a nulidade do EIV, do Decreto nº 5.007/2014 e rescisão 

do contrato de compra e venda. A notícia do jornal O Município destaca que a decisão do 
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juiz determina que o loteamento retorne a fase inicial análise do EIV, precedido de quantas 

audiências públicas forem necessárias (O MUNICÍPIO; 2017). 

5.  CONSIDERAÇÕES FINAIS   

O Estudo de Impacto de Vizinhança consiste em um importante instrumento de participação 

popular e garantia do direito à cidade, uma vez que seus itens mínimos de avaliação 

contemplam grande parte da regulamentação urbanística e leis complementares que 

compõe os Planos Diretores Municipais. Quanto às suas deficiências, ainda persiste a 

ausência de regulamentação de sua lei específica por parte do poder público municipal que, 

buscando proteger os interesses de agentes imobiliários privados, oculta as fragilidades de 

infraestrutura do município, a inexistência de leis complementares de ocupação do solo e a 

ausência de procedimentos de participação popular, tais como consultas e audiências 

públicas, e divulgação de mapas, além de se utilizar de instrumentos com autonomia, como 

a intervenção legislativa por meio de decreto.  

Também se destaca a fragilidade e abordagem genérica da legislação federal, que em 

pouco protege os interesses coletivos, uma vez que apresenta lacunas em sua redação, as 

quais os poderes públicos municipais se utilizam durante a elaboração de suas leis. No caso 

apresentado o Plano Diretor do município de São João da Boa Vista foi identificada uma 

séria contradição com o Estatuto da Cidade, quando afirma em seu artigo 39 que o EIV 

poderá ser deliberadamente substituído pelo EIA (SÃO JOÃO DA BOA VISTA.,2006). Rolnik 

(2009) afirma que a desordem e ilegalidade são efetivados pela ausência do Estado em 

estabelecer bens e serviços, que só ocorre com a presença e permissividade do Estado. A 

fragmentação do poder de tomada de decisão torna a ação do Poder Público limitada. 

Os agentes imobiliários e poder público entram em um ciclo de interdependência, sofrendo 

intervenção por parte de agentes com maior autonomia, como o Ministério Público, e da 

cidade periférica e ilegal que persiste.  

Analisa-se que a relação de total interdependência do EIV com os demais instrumentos da 

política urbana constantes na Lei nº10.257/01, , uma vez que a ausência de regulamentação 

de dispositivo legal específico facilita sua manipulação por parte dos agentes produtores do 

espaço urbano detentores de capital, como os agentes imobiliários. 

A obrigatoriedade de elaboração de EIV por parte de empreendedores e sua apreciação 

pelo município e pela população afetada não soluciona todos os aspectos urbanísticos 

ideais para a aprovação de um empreendimento, todavia, evidencia tais fragilidades e 

promove a sua transparência, permitindo a interferência de outras esferas 

regulamentadoras, tais como o Ministério Público, promovendo o cumprimento de etapas 
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mínimas que antecedem a aprovação de um empreendimento de impacto, alimentando o 

debate e evitando, como neste caso, ocupações que prejudicam o crescimento urbano e sua 

vizinhança impactada.  
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