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CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS N. 09/2013 

(Consulta n. 45/2013) 
 
 
 

INQUÉRITO CIVIL MPPR N°0143.11.000052-6 
 
 
 Trata-se de ocupação irregular em Área de Preservação Permanente 

que está sofrendo processo de erosão configurando área de risco. Moradores 

do local acreditam que o desmoronamento está ocorrendo em função de obras 

realizadas pela SANEPAR no local.  

 

QUESTIONAMENTOS DA 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TELÊMACO 

BORBA E RESPOSTAS DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS 
PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE HABITAÇÃO E URBANISMO 

 

a) No caso em tela, há responsabilidade da Prefeitura Municipal em razão 
dos desmoronamentos ocorridos? 

 

Não é possível, mediante as informações apresentadas no Inquérito Civil 

MPPR n° 0143.11.000052-6, estabelecer o nexo causal preciso do 

desmoronamento de parte dos terrenos localizados às margens do Arroio 

Limeira, na Rua Antonio Pedro de Souza, próximo a numeração predial 60, no 

município de Telêmaco Borba. Segundo o relatório Análise Temática Integrada 

(documento sem data, elaborado na gestão de 2005/2008, p. 46), construído 

durante a elaboração do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano do 

município de Telêmaco Borba, o Arroio Limeira, integra sub-bacia bastante 

alterada, em relação as suas condições naturais, com diversas áreas de 

ocupação em área de preservação permanente e apresentando maior extensão 

de canalização de curso d’água urbano no município. Ainda de acordo com o 

documento, naquele momento, estava em curso canalização de parte do corpo 
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hídrico no bairro do Socomim, localidade onde está ocorrendo o 

desmoronamento: “Um outro processo de canalização está em atividade, no 

Bairro Socomim. Esta é uma localidade com a presença de ocupações 

irregulares, onde o arroio está poluído e não apresenta vegetação ciliar”. 

Assim, fica evidente que são diversos os fatores que podem estar alterando as 

características do corpo hídrico e com isso contribuindo para o processo de 

desmoronamento. Dessa forma, é necessária uma análise do corpo hídrico na 

apenas no local onde estão ocorrendo os desmoronamentos, mas sim em toda 

a sua extensão. O assoreamento do arroio e a existência de trechos com 

canalização recente reforçam essa necessidade.   

 Porém, mesmo não sendo possível estabelecer claramente o nexo 

causal, o Município tem responsabilidade pelo ocorrido. A área em questão é 

uma ocupação irregular, segundo informações nos autos não pertence a 

parcelamento aprovado e as edificações não possuem licença para construção 

ou autorização para sua utilização (habite-se) (fl. 37), com mais de 10 anos de 

existência (fl. 07), localizada em área de preservação permanente. Nessas 

situações a responsabilidade do Município fica clara pela omissão em cumprir a 

sua atribuição constitucional de promover o adequado ordenamento territorial, 

de acordo com o artigo 30, inciso VIII, da Constituição Federal de 1988:  

 
Art. 30. Compete aos Municípios: 
(...) 
VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, 
mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da 
ocupação do solo urbano; 

 

 Como nos ensina Lúcia Valle Figueiredo a omissão também enseja a 

responsabilidade do Estado.  

 
Por seu turno, a omissão de fiscalizar, quando devia fazê-lo, pode 
ensejar responsabilidade do Estado, se dessa conduta advier prejuízo 
ao particular ou à coletividade, como já abordado anteriormente. 
(...) 
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Devem ser referidas, também, as medidas administrativas para coibir 
as condutas danosas, pois, se descuradas pela Administração, hão 
de ensachar a responsabilidade estatal. 
(FIGUEIREDO, Lúcia Valle. Disciplina Urbanística da Propriedade. 
São Paulo: Malheiros Editores LTDA, 2005 - 2ª edição, p. 181).  

 
Além disso, nos casos em que o loteador não cumpre com suas 

obrigações, o Município pode regularizá-lo, de acordo com o disposto no artigo 

40 da Lei 6.766/79.  
 
Art. 40 A Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal quando for o caso, 
se desatendida pelo loteador a notificação, poderá regularizar 
loteamento ou desmembramento não autorizado ou executado sem 
observância das determinações do ato administrativo de licença, para 
evitar lesão aos seus padrões de desenvolvimento urbano e na 
defesa dos direitos dos adquirentes de lotes. 

 

 A Lei 11.977, artigo 55, também atribuiu ao poder público, a 

responsabilidade pela implantação de serviços públicos, sistema viário e 

infraestrutura básica em regularizações fundiárias. 

 
Art. 55.  Na regularização fundiária de interesse social, caberá ao 
poder público, diretamente ou por meio de seus concessionários ou 
permissionários de serviços públicos, a implantação do sistema viário 
e da infraestrutura básica, previstos no § 6o do art. 2o da Lei no 6.766, 
de 19 de dezembro de 1979, ainda que promovida pelos legitimados 
previstos nos incisos I e II do art. 50.  

 

 Além das previsões legais, acerca da possibilidade de atuação dos 

Municípios em situações de irregularidade, existe entendimento consolidado no 

Supremo Tribunal de Justiça que o Município não apenas pode atuar para 

regularização de parcelamentos, edificações e usos e ocupações do solo, 

como deve realizar essa ação. 

 
Cumpre, pois, ao Município regularizar o parcelamento as 
edificações, o uso e a ocupação do solo, sendo pacífico nesta Corte 
o entendimento segundo o qual esta competência é vinculada. 
Dessarte, ‘se o Município omite-se no dever de controlar loteamentos 
e parcelamentos de terras, o Poder Judiciário pode compeli-lo ao 
cumprimento de tal dever’ (REsp 292.846/SP, Rel. Min. Humberto 
Gomes de Barros, DJ 15.04.2002, grifo nosso) 
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No mesmo diapasão, sustentou o Ministério Público Federal que ‘o 
município responde solidariamente pela regularização de 
loteamento urbano ante a inércia dos empreendedores na 
execução das obras de infra-estrutura’ (fl. 518, grifo nosso). 
(STJ; RESP 432.531; Proc. 200200509179; SP; 2ª T; Rel. Min. 
Franciulli Netto; DJU 25/04/2005; p. 265) 
 
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. PARCELAMENTO DE 
SOLO. MUNICÍPIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. (...) 2. O Município tem o 
poder-dever de agir para que o loteamento urbano irregular passe a 
atender o regulamento específico para a sua constituição. 3. O 
exercício dessa atividade é vinculada. 4. Recurso provido para que o 
Município, conforme chamamento feito na inicial pelo Ministério 
Público, autor da ação, figure no pólo passivo da demanda.” (REsp 
194.732/SP, Rel. Min. José Delgado, DJ 21.06.99) 
 
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
PARCELAMENTO DE SOLO. REGULARIZAÇÃO PELO MUNICÍPIO. 
PODER-DEVER. LEI 6.766/79, ART. 40. LEGITIMIDADE PASSIVA 
DO MUNICÍPIO. - O Município tem o poder-dever de agir no sentido 
de regularizar loteamento urbano ocorrido de modo clandestino, sem 
que a Prefeitura Municipal tenha usado do seu poder de polícia ou 
das vias judiciais próprias, para impedir o uso ilegal do solo. O 
exercício desta atividade é vinculada. – Recurso não conhecido” 
(REsp 124.714/SP, Rel. Min. Peçanha Martins, DJ 25.09.2000). 

 

Cabe salientar ainda, que o Município realizou a cobrança do IPTU da 

área em questão. Dessa forma, não apenas tolerou a ocupação irregular como, 

de alguma forma, reconheceu sua existência e deu aquela situação uma 

aparência de regularidade gerando uma expectativa de direitos. Sobre esse 

tema já decidiu o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro: 

 
Adite-se por oportuno, que houve cobrança de IPTU sobre a referida 
área. 
Sendo assim, observa-se que, ao mesmo tempo em que a 
Municipalidade coíbe a construção, cobra imposto sobre a 
propriedade territorial urbana, gerando, em favor das rés, uma 
expectativa de direito. 
Sendo assim, se as construções não podem permanecer no local, por 
ser área de preservação ambiental, deve a administração ressarcir 
aqueles que agiram de boa-fé. 
(Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, AC 2006.001.49879; 18ª C. 
Cív.; Rel. Des. Jorge Luiz Habib; Julg. 24/04/2007). 

  

Assim, o Município tem responsabilidade por omissão (o que parte da 

doutrina considera como responsabilidade objetiva), ao não exercer seu poder-
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dever de controlar a ocupação do solo urbano bem como por não promover a 

regularização fundiária, fato agravado por ser esta uma ocupação em área de 

preservação permanente e de risco devido à instabilidade das encostas. Desta 

forma, torna-se impositiva a atuação do Município, no sentido de garantir a 

integridade física das pessoas, de suas habitações e do meio ambiente. Como 

afirma BOEIRA (2011, p. 25):    

 
E, em último caso, mesmo que se entenda como discricionário o agir 
da Administração na adoção de medidas necessárias à salvaguarda 
dos indivíduos que tenham fixado moradia em locais de risco, a 
noção hodierna de discricionariedade guarda estreita vinculação com 
os princípios fundamentais (art. 37 da CF/1988). Por essa razão, 
também sob este aspecto resta impositiva a atuação estatal eficiente 
no sentido de promover a vida, a integridade física das pessoas e a 
preservação do meio ambiente, constituindo-se esses valores em 
diretivas para o desempenho da atividade administrativa. (BOEIRA, 
Alex Pedrozzo. O Direito Fundamental à Moradia em Zonas Seguras: 
a prevenção e o dever de agir do Estado frente a ocupações 
irregulares. In. RSA, n°2 – jul-ago/2011 – Assunto Especial – 
Doutrina, p. 16-29).     

 

 O Tribunal de Justiça de Sergipe reconheceu a responsabilidade do 

Município na atuação de áreas de risco com risco iminente de desabamento, 

prevendo, inclusive, a fixação de multa diária em caso de descumprimento: 

 
- AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM DEFESA DA ORDEM URBANÍSTICA. 
ÁREA RESIDENCIAL COM RISCO DE DESMORONAMENTO. 
LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DEFESA DE 
INTERESSES INDISPONÍVEIS. Legitimidade passiva da EMURB. 
Atribuição do ente em fiscalizar as atividades urbanísticas e de uso 
do solo urbano e licenciamento de obras, embargando, interditando 
ou demolindo, quando for o caso, empreendimentos irregulares. 
Comprovado por vistoria e laudo técnico o perigo iminente de 
deslizamento de terras, colocando em risco de desabamento 
residências, correta a decisão judicial que defere a tutela antecipada, 
compelindo o município e a EMURB a adotar as providências 
necessárias à restauração da segurança. Possibilidade de fixação de 
multa diária em caso de descumprimento, consoante julgado do STJ, 
assim como de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública. 
Recurso improvido. (TJSE; AI 2008210815; Ac. 340/2010; 2ª C.Cív.; 
Rel. Des. Cezário Siqueira Neto; DJSE 03/02/2010; p. 21) 
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Na atual conjuntura, cabe, portanto, ao poder local, a realização de 

obras para a contenção da encosta em questão e a realização de estudos 

técnicos que possam subsidiar a decisão de manutenção das famílias no local 

ou sua realocação em local adequado para a garantia da moradia digna.  

 

b) Há responsabilidade da Prefeitura em razão de não fiscalizar 
previamente a construção de residências em área de preservação 
permanente; caso afirmativo, caberia qual medida contra a Prefeitura 

Municipal; 
 

O Município é responsável por não fiscalizar edificações em áreas que não 

possuem essa finalidade, porém as medidas adequadas nesse caso são de 

reparação, via regularização fundiária com melhoria das condições ambientais 

em relação à situação atual, contenção de novas ocupações e, no caso de se 

mostrar necessária a realocação, recomposição do ambiente. 

 

c) Possível, diante da ausência de licença expedida e da impossibilidade 

de regularizar a situação, proceder a demolição compulsória das 
construções; 

 

A demolição compulsória não deve ser a primeira opção para a resolução 

da situação, muito pelo contrário, deve ser a última medida adotada, pois é 

notória a importância da manutenção das famílias em seus locais de 

residência, garantindo qualidades fundamentais para o atendimento do direito a 

moradia digna, como o pertencimento e a manutenção de vínculos com a 

vizinhança. Soma-se a esses critérios, o fato das edificações que estão 

ameaçadas pelo desabamento serem de alvenaria, com bom padrão de 

acabamento e área útil bastante superior ao comumente praticado nos 

programas habitacionais que possuem subsídios públicos.  
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Desta feita, parece-nos evidente que a realocação dessas famílias 

provavelmente implicará em uma perda de qualidade habitacional, sendo 

bastante possível que não consigam restabelecer o padrão de moradia que 

possuem hoje, inclusive porque grande parte de suas poupanças já deve ter 

sido investida nas unidades habitacionais em tela. Porém a manutenção dos 

moradores na área, só pode ser admitida com a eliminação completa de 

qualquer risco sendo que esta constatação deve ser embasada em estudos 

técnicos: 

 
A exigência de obras, como forma a elidir o risco detectado e 
estabelecer uma política de prevenção, é medida essencial para 
conferir condição de ocupação e habitabilidade. Não há divergências 
quanto à opção de permanência dos moradores quando é possível 
eliminar os riscos da área através da utilização de meios técnicos. 

 

 Assim, antes da determinação da remoção ou não dos moradores, deve 

ser realizado adequado estudo técnico para verificação do nexo causal dos 

desabamentos bem como das possíveis medidas para a contenção da encosta 

e os custos destas. É válido lembrar que a regularização fundiária em áreas de 

preservação permanente, como o caso em tela, é possível desde que a 

regularização resulte em melhorias das condições ambientais se comparadas 

com a situação anterior. De acordo com o artigo 54, §1° da Lei 11.977/2009: 

 
Art. 54.  O projeto de regularização fundiária de interesse social 
deverá considerar as características da ocupação e da área ocupada 
para definir parâmetros urbanísticos e ambientais específicos, além 
de identificar os lotes, as vias de circulação e as áreas destinadas a 
uso público.  
§ 1o  O Município poderá, por decisão motivada, admitir a 
regularização fundiária de interesse social em Áreas de Preservação 
Permanente, ocupadas até 31 de dezembro de 2007 e inseridas em 
área urbana consolidada, desde que estudo técnico comprove que 
esta intervenção implica a melhoria das condições ambientais em 
relação à situação de ocupação irregular anterior.  
§ 2o  O estudo técnico referido no § 1o deverá ser elaborado por 
profissional legalmente habilitado, compatibilizar-se com o projeto de 
regularização fundiária e conter, no mínimo, os seguintes elementos:  
I – caracterização da situação ambiental da área a ser regularizada;  
II – especificação dos sistemas de saneamento básico;  
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III – proposição de intervenções para o controle de riscos geotécnicos 
e de inundações;  
IV – recuperação de áreas degradadas e daquelas não passíveis de 
regularização;  
V – comprovação da melhoria das condições de sustentabilidade 
urbano-ambiental, considerados o uso adequado dos recursos 
hídricos e a proteção das unidades de conservação, quando for o 
caso;  
VI – comprovação da melhoria da habitabilidade dos moradores 
propiciada pela regularização proposta; e  
VII – garantia de acesso público às praias e aos corpos d´água, 
quando for o caso.  

 

 Em se constatando que a regularização no local não é possível, devido 

aos riscos, a demolição das edificações só pode ser realizada após a garantia 

de novas moradias para as famílias retiradas da área. Caso essa condição não 

seja respeitada, poderá implicar em uma precarização das condições de 

moradia dessas famílias. Nesse sentido já decidiu o Tribunal de Justiça do Rio 

de Janeiro: 

 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 1. Verifica-se que a decisão recorrida está 
bem fundamentada, ante o risco de dano irreversível aos tutelados 
pela defensoria pública/agravada, restando correto o decisum ao 
deferir a liminar requerida pela defensoria, a fim de suspender as 
medidas demolitórias de 29 edificações. 2. Consignou, ainda, o 
julgado recorrido que, havendo necessidade de 
retirada compulsória de famílias das áreas de risco, deve haver a 
inscrição destas em programas de habilitação social, com a 
realocação imediata das famílias em áreas congêneres, ainda que 
mediante provisório pagamento de aluguel social. 3. Conforme restou 
destacado na decisão de indeferimento do efeito suspensivo 
pleiteado pelo agravante, o poder público está autorizado a retirar as 
famílias das áreas de risco, podendo e devendo fazê-lo, transferindo-
as para novas moradias/conjuntos habitacionais, mesmo que 
mediante o pagamento de aluguel social. O poder público está 
impedido, apenas, de demolir as casas sem antes garantir novas 
moradias às famílias. 4. Como observou o Ministério Público em seu 
parecer, in casu, a ameaça de demolição veio no calor dos 
acontecimentos sobre a tragédia que se abateu na região serrana, no 
início deste ano, tendo o poder público restado inerte, durante 
décadas, porém, cobrando o IPTU, como ocorreu na hipótese dos 
autos, e, de uma hora para a outra, decidindo dar concretude a sua 
autoexecutoriedade, sem regular procedimento administrativo, não 
realizando qualquer projeto de realocação das famílias. 5. Ou seja, as 
famílias em questão não devem ter seu direito fundamental à moradia 
violado e suas casas demolidas, sem que haja prévio local para 
realocação e habitação das mesmas. Por outro lado, é dever do 
poder público zelar pela vida e segurança dos administrados, logo, 
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caracterizada a situação emergencial de risco, pode e deve o ente 
estatal realocar os moradores. O que não se admite é que famílias 
sejam colocadas na rua, pela administração pública, sem que esta 
tome qualquer providência para providenciar novas moradias para as 
mesmas. 6. Incidência da Súmula nº 59 deste Tribunal. 7. Desprovido 
o recurso. (TJRJ; AI 0033294-58.2011.8.19.0000; 6ª C.Cív.; Rel. Des. 
Benedicto Abicair; DORJ 05/12/2011; p. 176) 

 
 Nesse sentido a intervenção na área deve objetivar a melhora das 

condições de habitação dessas famílias e de melhoria da qualidade ambiental 

no local. Desta forma, a afirmação feita pelo Município de que não poderia 

realizar canalizações ou construção de muro de arrimo porque isso traria 

“valorização econômica em áreas de Preservação Permanente e interesse 

ambiental onde as edificações irregulares situam-se em propriedades privadas 

em detrimento dos investimentos gerais em moradias de interesse social do 

município constantes do PMHIS” (fl. 56), não é válido. De fato é diretriz do 

Estatuto da Cidade, Lei 10.257/2001, a recuperação dos investimentos do 

Poder Público que tenham resultado em valorização imobiliária de imóveis 

urbanos, porém diversas obras públicas como o asfaltamento de vias públicas, 

implantação de sistema viário e qualificação de equipamentos públicos geram 

valorização econômica de propriedade e devem, de fato, ter parte dessa 

valorização retida pelo Poder Público. O Estatuto da Cidade indica, inclusive, 

uma série de instrumentos que tem como objetivo recuperar parte da 

valorização imobiliária como a Outorga Onerosa do Direito de Construir, as 

Operações Urbanas Consorciadas, o Direito de Preempção, a Contribuição de 

Melhoria e o próprio Imposto Predial Territorial Urbano. Assim, a preocupação 

de recuperar para o poder público parte da valorização imobiliária por ele 

produzida, é válida, e deve sem dúvida alguma ser uma preocupação dentro da 

política urbana municipal. Porém o caso em tela é uma regularização fundiária, 

medida fundamental para o reconhecimento da moradia digna, também 

prevista como diretriz do Estatuto da Cidade para o atendimento do objetivo de 

ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da 

propriedade urbana. Obviamente qualquer intervenção em assentamentos 

precários para melhoria das condições de infraestrutura ou titulação poderá 
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gerar uma valorização imobiliária, porém é descabido afirmar que o 

reconhecimento do direito à moradia dessas famílias será negado em função 

disso. Essa afirmação contraria as diretrizes do Estatuto da Cidade e os 

princípios da Lei 11.977/2009 que dispõe sobre a regularização fundiária. 

 Portanto o Município deve atuar na situação em tela visando 

essencialmente à regularização fundiária e o direito à moradia, promovendo a 

melhorias de áreas de habitação informal ocupadas por população de baixa 

renda configurando o interesse social.    

 

São as considerações, 

 

Curitiba, 22 de agosto de 2013. 

 

 

 

_________________________________________ 
ODONÉ SERRANO JÚNIOR 

Promotor de Justiça 

 

 

_________________________________________ 
THIAGO DE AZEVEDO PINHEIRO HOSHINO 

Assessor Jurídico  

 

 
_________________________________________ 

LAURA ESMANHOTO BERTOL 
Arquiteta Urbanista  


