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AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 876860-7, DA 12ª VARA 

DA FAZENDA PÚBLICA DE LONDRINA 

Agravante : COMERCIAL LONDRINENSE DE 

EXPLOSIVOS E MINERAÇÃO LTDA 

 Agravado :  MUNICÍPIO DE LONDRINA  

Relator  :  Des. LEONEL CUNHA 

 

 
EMENTA 

 
 1) DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. 

PEDIDO DE ALVARÁ PROVISÓRIO PARA FUNCIONAMENO 

DE PEDREIRA. NECESSIDADE DE PRÉVIO ESTUDO DE 

IMPACTO DE VIZINHANÇA. INEXISTÊNCIA DE “FUMUS 

BONI JURIS”.  

 
 a) A legislação aplicável ao caso exige prévio Estudo 

de Impacto de Vizinhança, a fim de que determinados 

empreendimentos possam obter licenças ou autorizações de 

funcionamento. 

 
b) O Estudo de Impacto de Vizinhança tem por 

finalidade contemplar os efeitos positivos e negativos do 

empreendimento ou atividade quanto à qualidade de vida da 

população residente na área e suas proximidades. 
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 c) Além disso, conforme a legislação, o Estudo de 

Impacto de Vizinhança deve ser realizado antes do 

empreendimento, a fim  de se obter as licenças ou autorizações 

de construção, ampliação ou funcionamento a cargo do Poder 

Público municipal. 

 

d) Assim, não tem cabimento, em sede de cognição 

sumária, a pretensão da Agravante de que seja, primeiro, 

expedido alvará provisório em seu favor, possibilitando, 

posteriormente, a realização do Estudo de Impacto de 

Vizinhança. 

 

 e) Em Direito Ambiental, vigora o princípio da 

prevenção, segundo o qual é impossível ou extremamente difícil 

a reconstituição do meio ambiente, daí a necessidade de 

adoção de medidas que previnam a possibilidade de danos ao 

meio ambiente, como a exigência prévia de Estudo de Impacto 

de Vizinhança. 

 

 f) Nessas condições, sem licença provisória para o 

funcionamento e sem a realização de Estudo de Impacto de 

Vizinhança, não há garantia de que a Agravante operará de 

acordo com os Princípios Constitucionais Ambientais, razão pela 

qual não há “fumus boni juris”. 

 

2) AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE NEGA 

PROVIMENTO. 
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 Vistos, RELATÓRIO 

 

 1) COMERCIAL LONDRINENSE DE 

EXPLOSIVOS E MINERAÇÃO impetrou MANDADO DE 

SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR, em face do Senhor 

PREFEITO MUNICIPAL DE LONDRINA, alegando que: a) possui 

todas as licenças necessárias para a sua operação; b) formulou pedido 

de renovação do alvará de licença; c) o Impetrado exigiu a 

apresentação de Estudo de Impacto de Vizinhança, mas não concedeu 

alvará provisório; d) o indeferimento do alvará provisório fere direito 

líquido e certo; e) a Impetrante precisa estar em funcionamento para a 

realização do Estudo de Impacto de Vizinhança. Pediu a concessão de 

alvará de licença para reativação das atividades da empresa para 

realização de Estudo de Impacto de Vizinhança. 

 

 2) O pedido liminar foi indeferido (fls. 16/18), 

sob os fundamentos de que: a) “não há como considerar, a priori, que 

a exigência de estudo de impacto de vizinhança esteja violando direito 

líquido e certo da impetrante” (fl. 17) b) “(...) o aspecto de localização 

do empreendimento é questão controvertida, pois enquanto este 

defende que se localiza em área rural, o impetrado menciona que faria 

parte da zona de expansão urbana” (fl. 17); c) “(...) há que se ter em 

mente a existência de ocupações residenciais ao norte, leste e oeste do 

empreendimento, conforme exposto no parecer técnico nº 50/2010, 

constante do processo administrativo municipal nº 65.188/2010” (fl. 
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18); d) a Impetrante não demonstrou documentalmente a necessidade 

de autorização de seu funcionamento para elaboração do Estudo de 

Impacto de Vizinhança. 

 

 3) A Impetrante interpôs Agravo de Instrumento, 

aduzindo que: a) procurou demonstrar com farta documentação que a 

falta de concessão de alvará de licença provisório que venha 

possibilitar a realização do Estudo de Impacto de Vizinhança viola 

direito líquido e certo; b) para que se realize o Estudo de Impacto de 

Vizinhança é necessário que a empresa esteja em funcionamento; c) o 

Estudo de Impacto de Vizinhança já está contratado desde 13 de 

dezembro de 2011 pelo preço de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); d) “o 

Parecer Técnico nº 615/2011 da SEMA atesta com todas as letras que 

a impetrante encontra-se instalada em área rural” (fl. 06); e) “(...) os 

moradores circunvizinhos nada tem a opor em relação a reativação da 

pedreira” (fl. 09); f) “(...) demonstrou que encontra-se habilitada em 

todos os órgãos para que suas atividades sejam reativadas” (fl. 09).  

  

 4) A Decisão (fls. 111/114) indeferiu o pedido de 

efeito ativo.  

 

 5) O Agravado apresentou contraminuta (fl. 

185/197).  

 

  É o relatório. 
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FUNDAMENTAÇÃO 

 

 Pretende a Agravante o deferimento do 

pedido liminar, a fim de que seja expedido alvará provisório para sua 

atividade (pedreira), possibilitando que o Estudo de Impacto de 

Vizinhança seja realizado. 

 

 A legislação aplicável ao caso exige prévio 

Estudo de Impacto de Vizinhança, a fim de que determinados 

empreendimentos possam obter licenças ou autorizações de 

funcionamento. 

 

    O Estatuto das Cidades (Lei Federal nº 

10.257/01) dispõe sobre o Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança: 

 

 Art. 36. Lei municipal definirá os 

empreendimentos e atividades privados ou públicos em área urbana 

que dependerão de elaboração de estudo prévio de impacto de 

vizinhança (EIV) para obter as licenças ou autorizações de construção, 

ampliação ou funcionamento a cargo do Poder Público municipal. 

 Art. 37. O EIV será executado de forma a 

contemplar os efeitos positivos e negativos do empreendimento ou 

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

suas proximidades, incluindo a análise, no mínimo, das seguintes 

questões: I – adensamento populacional; II – equipamentos urbanos e 
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comunitários; III – uso e ocupação do solo; IV – valorização 

imobiliária; V – geração de tráfego e demanda por transporte público; 

VI – ventilação e iluminação; VII – paisagem urbana e patrimônio 

natural e cultural. 

 Parágrafo único. Dar-se-á publicidade aos 

documentos integrantes do EIV, que ficarão disponíveis para consulta, 

no órgão competente do Poder Público municipal, por qualquer 

interessado. 

 Art. 38. A elaboração do EIV não substitui a 

elaboração e a aprovação de estudo prévio de impacto ambiental 

(EIA), requeridas nos termos da legislação ambiental. 

 
    A Lei Municipal nº 7.485/98, que regula o 

uso e ocupação do solo na zona urbana e de expansão urbana do 

Município, preceitua (fl. 146) em sua alínea “a”, inciso IV, do artigo 

3º, que as pedreiras (atividade da Agravante) caracterizam pólo 

gerador de risco, sendo, a princípio, necessário o Estudo de Impacto de 

Vizinhança. 

 
    O Estudo de Impacto de Vizinhança tem por 

finalidade contemplar os efeitos positivos e negativos do 

empreendimento ou atividade quanto à qualidade de vida da população 

residente na área e suas proximidades. 

 
    Além disso, conforme a legislação, o Estudo 

de Impacto de vizinhança  deve ser realizado antes do empreendimento, 
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a fim  de se obter as licenças ou autorizações de construção, ampliação 

ou funcionamento a cargo do Poder Público municipal. 

 

    Assim, não tem cabimento, em sede de 

cognição sumária, a pretensão da Agravante de que seja, primeiro, 

expedido alvará provisório em seu favor, possibilitando, 

posteriormente, a realização do Estudo de Impacto de Vizinhança.  

 

 É bem de ver, ainda, que não existe prova 

demonstrando que é absolutamente imprescindível que a empresa 

esteja em atividade para elaboração do Estudo de Impacto de 

Vizinhança. 

 
 Vale ressaltar, também, que há dúvidas acerca 

da classificação atual da área onde se localiza a pedreira (rural ou de 

expansão urbana), não sendo possível descartar, de plano, a exigência 

do Estudo de Impacto de Vizinhança.  

 
 Em Direito Ambiental, vigora o princípio da 

prevenção, segundo o qual é impossível ou extremamente difícil a 

reconstituição do meio ambiente, daí a necessidade de adoção de 

medidas que previnam a possibilidade de danos ao meio ambiente, 

como a exigência prévia de Estudo de Impacto de Vizinhança. 

 
  No caso, não houve prova no sentido de que a 

Agravante tenha cumprido os requisitos para o deferimento de licença 
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provisório. Pelo contrário, aparentemente, o Poder Público indeferiu o 

pedido de licença provisória com base na legislação. 

 

 Nessas condições, sem licença provisória para 

o funcionamento e sem a realização de Estudo de Impacto de 

Vizinhança, não há garantia de que a Agravante operará de acordo com 

os Princípios Constitucionais Ambientais, razão pela qual não há 

“fumus boni juris”. 
 

 ANTE O EXPOSTO, voto por que seja 

negado provimento ao Agravo de Instrumento. 

 

DECISÃO 

 
 ACORDAM os integrantes da Quinta Câmara 

Cível deste TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ, 

por unanimidade de votos em negar provimento ao Agravo de 

Instrumento. 
 

 Participaram do julgamento os 

Desembargadores LUIZ MATEUS DE LIMA, Presidente com voto, e 

JOSÉ MARCOS DE MOURA. 

 
 CURITIBA, 08 de maio de 2012. 
 

 Desembargador LEONEL CUNHA 

Relator 
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