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CONSULTA 40/2017 – NÚCLEO DE HABITAÇÃO E URBANISMO

INQUÉRITO CIVIL Nº MPPR-0007.11.000187-7 (2ª PJ APUCARANA)

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO MPPR- 0046.17.1395936-8 (CAOPJ-MAHU)

MUNICÍPIO/COMARCA: APUCARANA

ASSUNTO:  LOTEAMENTO  “RECANTO  BOM  RETIRO”.  AUSÊNCIA  DE  DRENAGEM  URBANA.
SUPOSTAS  “CHÁCHARAS”.  DESTINAÇÃO  DE  LAZER.  TIPOLOGIA  DE  USO  E  OCUPAÇÃO  QUE
CARATERIZA  PARCELAMENTO  DO  SOLO  PARA  FINS  URBANOS.  LOCALIZAÇÃO  DENTRO  DO
PERÍMETRO URBANO E METRAGEM DOS TERRENOS ABAIXO DO MÓDULO RURAL. NORMATIVAS
DO  INCRA.  APLICAÇÃO  DO  REGIME  JURÍDICO  DA  LEI  6.766/79.  INFRAESTRUTURA  DE
ESCOAMENTO  DE  ÁGUAS  PLUVIAIS  QUE  CONSTITUI  ÔNUS  DO  EMPREENDEDOR.
IMPRESCRITIBILIDADE.  JURISPRUDÊNCIA.  RESPONSABILIDADE  MERAMENTE  SUBSIDIÁRIA  DO
MUNICÍPIO PELOS CUSTOS DAS OBRAS. CONTRIBUIÇÃO DE VAZÃO DE EMPRESAS ADJACENTES.
DIREITO DE VIZINHANÇA. CURSO NATURAL DAS ÁGUAS. ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA.

1) Objeto da Consulta

Trata-se de solicitação de consulta, proveniente da 2ª Promotoria de

Justiça  de  Apucarana,  para  que  este  CAOPJ/MAHU,  em  seu  Núcleo  de

Habitação e Urbanismo, apresente parecer acerca da responsabilidade pela

realização de serviços e infraestrutura de drenagem urbana no Loteamento

Recanto Bom Retiro. A consulta formulada traz os seguintes quesitos:

1) Conforme informado às fls. 233, o Loteamento Recanto Bom Retiro

possui  lotes  e  chácaras  de  aproximadamente  5.000m².  Diante  disso,  era

necessária, à época, a realização de serviços de drenagem urbana no local?

2)  A execução da drenagem urbana no referido loteamentos estaria

comprometida pelo fato de que as ruas não são pavimentadas?
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3) Considerando a informação de fls. 233, de que há outros bairros

mais  prioritários  para  execução  do  serviço  de drenagem urbana,  haveria  a

discricionariedade do Poder Executivo local, em executar o referido serviço?

4)  Considerando  que  existem  empresas  que  contribuem  para  o

lançamento de águas pluviais no Loteamento Recanto Bom Retiro, estas são

obrigadas a contribuir para a execução do serviço de drenagem urbana ou esta

obrigação seria apenas do Município de Apucarana?

2) Análise dos Quesitos

Primeiramente,  imprescindível  delinear  o  conceito  de  “drenagem  e

manejo  das  águas  pluviais  urbanas”,  o  qual  consta  da  Lei  Federal  nº

11.445/2007, a estabelecer diretrizes nacionais para o tema:

Art. 3º Para os efeitos desta Lei, considera-se:

I  –  saneamento  básico:  conjunto  de  serviços,  infraestruturas  e
instalações operacionais de:

a) abastecimento de água potável (…);

b) esgotamento sanitário (…);

c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos (…);

d) drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: conjunto de
atividades,  infraestruturas  e  instalações  operacionais  de
drenagem urbana de águas pluviais, de transporte, detenção ou
retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e
disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas;

Assim,  como  se  extrai  do  dispositivo,  a  drenagem  urbana  integra  o

saneamento básico, o qual pressupõe atividades de planejamento, regulação e

fiscalização pelo Poder Público, além do inextricável controle social. 
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A Lei  nº  6.766,  de  1979,  que dispõe sobre  o  Parcelamento  do Solo

Urbano, torna obrigatória a implantação de rede de drenagem no parcelamento

do solo para fins urbanos, ao entronizar que:

Art.  2º  O  parcelamento  do  solo  urbano  poderá  ser  feito  mediante
loteamento ou desmembramento, observadas as disposições desta Lei
e as das legislações estaduais e municipais pertinentes.

§5º  A infraestrutura  básica  dos  parcelamentos  é  constituída  pelos
equipamentos  urbanos  de  escoamento  das  águas  pluviais,
iluminação  pública,  esgotamento  sanitário,  abastecimento  de  água
potável, energia elétrica pública e domiciliar e vias de circulação.

Nesse ponto, conforme bem assevera o art. 18, V, da mesma Lei, as

obras  de  implantação  de  infraestrutura  básica,  nas  quais  se  incluem  as

relativas à drenagem do solo, são de responsabilidade do loteador.

Compulsando os  autos,  de plano se vê  que o Loteamento Recanto

Bom Retiro é de uso tipicamente urbano, estando, inclusive, localizado dentro

do perímetro urbano do Município de Apucarana. O fato de que se atribua o

uso de “chácaras” a estes imóveis não os torna rurais, ao contrário, a própria

metragem  abaixo  do  módulo  rural  mínimo  (20.000m²)  indica  que  o

parcelamento se submete ao regime de direito urbanístico da Lei 6.766/79.

Não  só  o  fato  de  localizar-se  dentro  do  perímetro  urbano,  como

também  as  características  físicas  e  parâmetros  projetuais  empregados  no

empreendimento  (como metragem dos  lotes)  tornam patente  sua  finalidade

urbana.  Ademais,  a  doutrina  e  a  jurisprudência  vêm,  progressivamente,

reconhecendo a natureza urbana das ditas “chácaras de recreio”, ao passo que

os órgãos agrários, como o INCRA, já assentaram tal interpretação na Nota

Técnica 02/2016 sobre a Instrução Normativa INCRA 82/2015 (em anexo).

Assim,  aplicando-se  incontestavelmente  o  regime  jurídico  da  Lei

6.766/79, fazia-se indispensável a realização de serviços de drenagem do solo,

já à época da promoção do parcelamento, dentro de um prazo máximo de 4

(quatro) anos de sua aprovação, segundo art. 18, V do diploma supra:
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Art. 18. Aprovado o projeto de loteamento ou de desmembramento, o
loteador deverá submetê-lo ao registro imobiliário dentro de 180 (cento
e oitenta) dias, sob pena de caducidade da aprovação, acompanhado
dos seguintes documentos: 
(...)
V - cópia do ato de aprovação do loteamento e comprovante do termo
de verificação pela  Prefeitura  Municipal  ou pelo  Distrito  Federal,  da
execução das obras exigidas por legislação municipal, que incluirão, no
mínimo, a execução das vias de circulação do loteamento, demarcação
dos lotes, quadras e logradouros  e das obras de escoamento das
águas  pluviais  ou  da  aprovação  de  um  cronograma,  com  a
duração máxima de  quatro  anos,  acompanhado de  competente
instrumento de garantia para a execução das obras;              

 Se a municipalidade deixou de exigir do loteador a execução de tais

obras  ou,  ao  menos,  o  fiel  cumprimento  do cronograma,  está-se  diante  de

intolerável desídia, a ser apurada, inclusive na esfera de eventual improbidade.

Todavia,  mesmo  quando  não  se  tenha  estipulado,  no  momento  da

aprovação do loteamento,  termo de compromisso ou cronograma de obras,

elas  são,  a  todo  tempo,  exigíveis,  posto  que  o  ônus  de  implantar  a

infraestrutura básica e de transferir as áreas verdes e institucionais deriva da

estrita  legalidade  e  não  de  contrato,  não  sendo  atingido,  tampouco,  pela

prescrição temporal. Este o entendimento pacífico na Corte Paranaense:

Ementa:  APELAÇÃO  CÍVEL.  PROCESSO  CIVIL.  CONDIÇÕES  DA
AÇÃO. LEGITIMIDADE DE PARTE. MUNICÍPIO QUE PROPÕE AÇÃO
EM  FACE  DE  EMPRESA  LOTEADORA  PARA  QUE  ESTA,  EM
OBEDIÊNCIA À LEGISLAÇÃO PERTINENTE, NÃO SÓ REALIZE AS
OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA DO LOTEAMENTO COMO TAMBÉM
PROCEDA  À  DESTINAÇÃO  DE  ÁREAS  PARA  EQUIPAMENTOS
URBANOS E COMUNITÁRIOS E PARA PRAÇAS E ÁREAS VERDES.
DEVER  DO  MUNICÍPIO  DE  FISCALIZAR  A  IMPLANTAÇÃO  DO
LOTEAMENTO.  LEGITIMIDADE  PARA  PROPOR  AÇÃO  JUDICIAL
VISANDO  COMPELIR  A LOTEADORA A  CUMPRIR  AS  NORMAS
LEGAIS. 1. O município, justamente por ser o ente público que autoriza
o loteamento e fiscaliza a sua implementação, tem legitimidade para
propor ação judicial objetivando compelir a empresa loteadora a não só
executar obras de infra-estrutura como também a destinar-lhe áreas,
nos termos previstos em lei.  2. O fato de o município ter  outorgado
alvará de licença para implantação do loteamento não significa  que
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este tenha, paraexigir o cumprimento das normas legais, que pleitear a
declaração da nulidade do alvará, bastando, como se deu no caso, a
propositura  de  ação  para  compelir  a  loteadora  a  cumprir  as  suas
obrigações, que estão previstas em lei. Lei Federal nº 6.766/79 e Lei
Complementar Municipal nº 04/92. PRESCRIÇÃO. ATOS OMISSIVOS.
INOCORRÊNCIA. 1. Como o município não pretende anular o alvará
de licença, não há que se falar em prazo prescricional de cinco (5)
anos.  2.  A natureza  da infração  atribuída  à  empresa  loteadora  não
realização de todas as obras de infra-estrutura e não ter disponibilizado
ao  município  o  montante  total  da  área  a  que  tem  direito  para  a
instalação  de  praças  e  áreas  verdes  e,  ainda,  para  instalação  de
equipamentos  urbanos  e  comunitários  ,  por  serem  omissivas,  são,
conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, permanentes,
vale dizer, renovam-se a cada dia, não sendo possível, assim, alegar-
se a ocorrência da prescrição. LOTEAMENTO. DESCUMPRIMENTO
POR  PARTE  DA  EMPRESA  LOTEADORA  DAS  OBRIGAÇÕES
PREVISTAS EM LEI.  POSSIBILIDADE DE O MUNICÍPIO PROPOR
AÇÃO  OBJETIVANDO  OBRIGÁ-LA  A  CUMPRIR  TODAS  AS
OBRIGAÇÕES  LEGAIS.  Como  as  obrigações  da  loteadora,  cujo
cumprimento é pleiteado pelo município, decorrem de lei. Lei Federal
nº 6.766/79 e Lei Complementar Municipal nº 04/92 , corolário lógico é
que a empresa loteadora deve cumpri-las,  independentemente de o
alvará  de  licença  fazer,  ou  não,  referência  a  todas  as  obrigações
previstas na legislação. RECURSO DESPROVIDO 
(TJPR. Apelação Cível n. 378149-1. Órgão Julgador: Quarta Câmara
Cível. Relator: Desembargador Eduardo Sarrão. Data do Julgamento:
27/07/2010). 

Ementa:  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.
LOTEAMENTO  URBANO.  MUNICÍPIO  CONTRA  EMPRESA
INCORPORADORA. JULGAMENTO PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL.
OBRAS  DE  INFRAESTRUTURA  PENDENTES  DE  CONCLUSÃO.
OBRIGAÇÃO LEGAL DA INCORPORADORA. LEI FEDERAL 6766/79
E  LEI  COMPLEMENTAR  MUNICIPAL  04/92,  DO  MUNICÍPIO  DE
SARANDI. ALEGAÇÃO DE QUE FICOU PREVISTA A EXECUÇÃO DO
LOTEAMENTO  EM  DUAS  ETAPAS.  NÃO  ACOLHIMENTO.  OBRA
ÚNICA A SER CONCLUÍDA EM 24 MESES DA DATA DO ALVARÁ DE
LICENÇA.  INFRA-ESTRUTURA MÍNIMA PREVISTA EM  LEI,  NÃO
APENAS  NO  ALVARÁ.  PERÍCIA  APONTANDO  AS  OBRAS
FALTANTES.  SENTENÇA CORRETA NO  MÉRITO.  AFASTAMENTO
DE  OFÍCIO,  CONTUDO,  DA  IMPOSIÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO
CONDICIONAL. APELO DESPROVIDO. 
(TJPR. Apelação Cível nº 447.602-2. 5ª Câmara Cível, Juiz Substituto
Rogério Ribas, DJ: 15/09/2009) 

 

Nada  obstante,  ainda  que  tecnicamente  recomendável  a  integração

entre os projetos de pavimentação e de drenagem, posto que os dispositivos

de  escoamento  de  águas  são  implantados,  em  geral,  na  via,  o  dever  de
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executar ambas as obras persiste ainda que a cobertura do solo não exista ou

que se utilize material diverso do asfalto, como o saibro ou a brita. É dizer, não

se confundem as infraestruturas em comento e, mais, a drenagem é sempre

obrigatória, ainda que com pavimentação diversa da asfáltica ou nenhuma.

É verdade que a Lei  6.766/79, em seu art.  41, e a jurisprudência do

Superior Tribunal de Justiça que interpreta o dispositivo, atribuem ao Município

o  dever  de  assumir  a  regularização  de  tais  loteamentos,  instando  o

empreendedor, primeiramente, a tanto. Todavia, quanto à assunção dos custos

pelas obras, a responsabilidade do Município é subsidiária, ou seja, somente

pode  ocorrer  após  esgotadas  as  possibilidades  de  cumprimento  da  lei

diretamente pelas loteadoras. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO.  RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.
PARCELAMENTO  DO  SOLO  URBANO.  REGULARIZAÇÃO  DE
LOTEAMENTO  PRIVADO.  RESPONSABILIDADE  SUBSIDIÁRIA  DO
MUNICÍPIO.  ART.  40 DA  LEI  Nº  6.766/1979.  PROCEDIMENTO
FACULTATIVO. 1. É facultativo o procedimento previsto no   art. 40   da Lei
nº 6.766/1979, o qual possibilita ao município o ressarcimento dos custos
financeiros  pela  realização  de  obras  de  infraestrutura  em  loteamento
privado irregular, quando o loteador não as realiza. Precedentes: AgRg
no REsp 1310642/RS, Rel.  Ministro Humberto Martins,  Segunda Turma,
DJe 09.03.2015; REsp 859.905/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
Rel.  p/  Acórdão  Ministro  César  Asfor  Rocha,  Segunda  Turma,  DJe
16.03.2012. 2. É subsidiária a responsabilidade do ente municipal pelas
obras  de  infraestrutura  necessárias  à  regularização  de  loteamento
privado, quando ainda é possível cobrar do loteador o cumprimento de
suas obrigações. 3. Recurso especial não provido. 
(Recurso Especial nº 1.394.701/AC (2013/0236369-6), 1ª Turma do STJ, Rel.
Benedito Gonçalves. j. 17.09.2015, DJe 28.09.2015)

Assim,  no  caso  em tela,  reitera-se  que  a  responsabilidade  sobre  a

execução do serviço de drenagem urbana não recai sobre o Município, mas,

sim, sobre o loteador da área, estando, inclusive, os agentes públicos sujeitos

às penas da lei por ato de improbidade administrativa se o fizerem substituindo-
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se ao particular (que assim ilicitamente se locupleta), conforme bem explicita a

mais recente jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR
ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LOTEAMENTO.  INSTALAÇÃO
DA  REDE  DE  ESGOTO  SANITÁRIO.  OBRIGAÇÃO  IMPOSTA  À
LOTEADORA  QUANDO  DA  APROVAÇÃO  DO  PROJETO.  ÔNUS
TRANSFERIDO  AO  SISTEMA  AUTÔNOMO  MUNICIPAL  DE  ÁGUA  E
ESGOTO  (AUTARQUIA  MUNICIPAL).  OFENSA  AOS  PRINCÍPIOS  DA
LEGALIDADE E DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. LESÃO AO ERÁRIO
MUNICIPAL. PRELIMINARES  REJEITADAS.  RECURSOS  DESPROVIDOS.
ADEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DAS PENAS IMPOSTAS EM OBSERVÂNCIA AO
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.
(TJPR.  Quarta  Câmara  Cível.  APELAÇÃO CÍVEL N.º  370.133-1.  DATA DE
PUBLICAÇÃO: 09/03/2010. RELATOR: DES. XISTO PEREIRA.)

Por fim,  importa repisar que, independentemente  de onde provêm as

águas,  deve-se respeitar  sua vazão natural.  Este  já  era,  aliás,  princípio  do

direito  de  vizinhança,  que  exigia  ao  prédio  inferior  suportar  o  curso  pluvial

normal, engendrando responsabilidade civil apenas quando algum dos vizinhos

desse causa ao seu agravamento por obras realizadas nos imóveis lindeiros:

Art. 1.288. O dono ou o possuidor do prédio inferior é obrigado a receber as
águas que correm naturalmente do superior, não podendo realizar obras que
embaracem o seu fluxo; porém a condição natural e anterior do prédio inferior
não pode ser  agravada por  obras feitas pelo dono ou possuidor  do prédio
superior.
Art. 1.289. Quando as águas, artificialmente levadas ao prédio superior, ou aí
colhidas, correrem dele para o inferior, poderá o dono deste reclamar que se
desviem, ou se lhe indenize o prejuízo que sofrer.

Se as regras dos arts. 1288 e 1289 do Código Civil se aplicam a

edificações simples,  tanto  mais  a  loteamentos para  fins  urbanos,  que,  pela

impermeabilização,  deslocamentos  de  solo  e  ocupação  humana,

necessariamente  implicam  em  maior  volume  de  águas  pluviais  carreadas

adiantas, devendo existir infraestrutura suficiente para evitar danos e, quando

já  ocorridos  estes,  cessados  e  indenizados,  configurado  o  nexo  causal.
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Portanto,  se  o  curso  natural  das  águas  na  região  escoa  para  a  gleba  em

questão, cabe ao lotear oferecer e promover solução adequada de drenagem,

independentemente  da  eventual  contribuição  de  outras  propriedades  ou

mesmo de empresas preexistentes. Tal cenário apenas se altera se:

a) as propriedades lindeiras alterarem artificialmente o curso das

águas ou as curvas de níveis, modificando a dinâmica hídrica em prejuízo do

sistema de saneamento,  situação na qual  deverão arcar  com os custos da

adequação necessária, com danos e transtornos causados aos vizinhos e/ou

com a integral reparação dos eventuais danos ambientais;

b)  as  empresas  mencionadas  se  instalaram  posteriormente  à

aprovação do loteamento, situação em que delas deveria haver sido exigido o

devido licenciamento ambiental e urbanístico, com estudos pertinentes como o

Estudo de Impacto de Vizinhança, previsto no art. do Estatuto da Cidade (Lei

10.257/2001),  por  meio  dos  quais  se  haveria  de  mensurar  os  impactos  no

entorno e estipular medidas de mitigação e compensação cabíveis.

Por  fim,  quanto  aos  aspectos  patrimoniais  e  conflitos  de

vizinhanças,  note-se  que  são  de  ordem  privatística  e  refogem  à  atuação

ministerial, a qual há de focar-se na remoção, reparação e compensação dos

danos e ilícitos urbanístico-ambientais observados.

3) Das conclusões

Ex  positis,  recomenda  este  Centro  de  Apoio  Operacional  que  a

Promotoria de Justiça consulente adote as medidas judiciais e extrajudiciais

cabíveis  à  identificação  e  responsabilização  do  loteador  pela

implantação/complementação da infraestrutura de drenagem urbana em todo o

perímetro do loteamento (até sua correta destinação final), com a elaboração
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de projetos executivos que deverão ser  aprovados e supervisionados pelos

servidores  do  Município  de  Apucarana,  observando  as  normas  técnicas

(ABNT). Ainda, há que se verificar se não ocorreram, devido à ausência das

obras,  danos  ambientais  que  deverão  ser  reparados  e  compensados,  sem

prejuízo da indenização por danos morais coletivos e de eventual apuração

sobre responsabilidades de agentes públicos envolvidos na dispensa.

É a consulta.

Curitiba, 26 de janeiro de 2018.

Alberto Vellozo Machado
Procurador de Justiça

Coordenador do CAOPJ-MAHU

Thiago A. P. Hoshino
Assessor Jurídico

Laura Esmanhoto Bertol
Arquiteta Urbanista

Camilla Maistro Bianchi
Estagiária de Pós-Graduação em

Direito
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