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INTRODUÇÃO: O objetivo do artigo é fazer uma breve análise dos tipos penais previstos no
art. 50 da Lei do Parcelamento do Solo e art. 64 da Lei dos Crimes Ambientais, a partir de três
aspectos: a lógica da cidade planejada e da cidade informal e os impactos ambientais
decorrentes desta relação; os diferentes tipos de ocupação informal, e, como a doutrina e a
jurisprudência tem interpretado os tipos penais previstos em relação a estas práticas.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: Utilizou-se uma abordagem teórica interdisciplinar, sendo
que, a primeira parte do trabalho, que trata das ocupações informais e dos impactos ambientais,
foi realizada com base em autores como Fernandes, Alfonsin, Maricato e Smolka. Nas segunda
e terceira parte, foi utilizada base teórica jurídica, com base nos estudos de Aguiar Junior,
Sirvinkas, Freitas e Gomes, além da pesquisa documental na legislação e jurisprudência sobre
o tema. MATERIAL E MÉTODOS: O trabalho valeu-se de pesquisa bibliográfica, tanto
nacional como estrangeira, baseando-se em estudos jurídicos e de outras disciplinas, como
sociologia e economia, assim como, de pesquisa documental, na legislação e jurisprudência.
Adotou-se o método de abordagem estruturalista, visto que se confrontou a realidade fática e
as normas jurídicas e com reflexões teóricas, para ao final, dispor conclusões, cujas
proposições, entende-se por possíveis e reais. RESULTADOS E DISCUSSÕES: Há uma
grande diversidade de tipologias de ocupações informais. Há casos em que se estabelece um
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mercado paralelo e informal, que atua em áreas que não deveriam ser utilizadas para o
parcelamento de solo, seja por suas características físicas ou ambientais, ou ainda, por uma
definição estratégica de planejamento urbano. Em algumas das modalidades, o mercado
paralelo de solo tem como figura central a pessoa do loteador clandestino que, através dos mais
diversos métodos e associações, parcela glebas de terras sem a observância da legislação, tanto
dos aspectos materiais, causando impactos urbanísticos e ambientais, quanto nos aspectos
formais, relativos as formas de transmissão de posse e propriedade. A Lei do Parcelamento do
Solo, tipifica em seu art. 50 as três condutas consideradas crimes. Os incisos I e II relacionamse com aspectos materiais e o inciso III a uma questão formal, sendo que as agravantes previstas
no parágrafo único também estão relacionadas a aspectos formais do contrato e do registro. O
art. 51 tem relevância, uma vez que traz as hipóteses de concorrência para o crime, que se
concretiza através de cadeia de atores. O enfoque da norma penal deve ser primordialmente
perante o agente quem comercializa, em especial nos casos em que os compradores o fazem no
intuito de materializar seu direito fundamental a moradia. O art. 52 é direcionado ao ofício do
registro imóveis e também abrange um aspecto formal e o art. 64 da Lei dos Crimes ambientais
trata do direito de edificar, que é uma consequência do parcelamento que, por sua vez, consiste
em transformar uma gleba em vários lotes, e é no lote que adquire o direito de construir, sendo
assim, este dispositivo legal tipifica a conduta de promover construção em solo na edificável
quando este solo, possuir valor paisagístico, ecológico, artístico, turístico, histórico, cultural,
religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental. CONCLUSÃO: Constatou-se que os
dispositivos têm como foco aspectos materiais, tutelando penalmente áreas ambientalmente
frágeis, protegendo-as da utilização irregular do solo. Verificou-se que os crimes fundiárioambientais têm sido trabalhados pela doutrina jurídica isoladamente, com viés aos requisitos de
análise de aplicabilidade e alheio ao contexto em que está inserido. Entende-se que a aplicação
do direito penal em relação aos crimes fundiário-ambientais é importante e deve estar integrada
ao repertório dos instrumentos que vise a regularização fundiária, uma vez que, a mera previsão
como crime não tem contribuído para a inibição destas condutas tipificadas. Nesse sentido, são
necessários avanços na legislação, doutrina e jurisprudência que direcionem para uma nova
forma de aplicação das normas penais fundiário-ambientais no sentido de contribuir com a
consecução dos objetivos constitucionais da Política Urbana.
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