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CONSULTA N. 75/2013 

 

Inquérito Civil n. MPPR-0113.07.000023-8 (originário) 

Procedimento Administrativo n. MPPR-0046.13.007270-8 (CAOPJ-HU) 

 

EMENTA: LOTEAMENTO IRREGULAR. 

INADIMPLÊNCIA DO EMPREENDEDOR NA 

IMPLANTAÇÃO DAS OBRAS DE 

INFRAESTRUTURA. LESÃO AO MEIO 

AMBIENTE, AOS CONSUMIDORES, AO 

PATRIMÔNIO PÚBLICO E AO EQUILÍBRIO 

DA CIDADE. DESÍDIA DOS AGENTES 

ESTATAIS NA FISCALIZAÇÃO E NA ADOÇÃO 

DAS MEDIDAS LEGAIS. ATOS COMISSIVOS E 

OMISSIVOS DE IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVO-URBANÍSTICA.  TIPO DE 

INFRAÇÃO CONTINUADA, SEM 

PRESCRIÇÃO. PODER-DEVER DO 

MUNICÍPIO DE REGULARIZAR 

LOTEAMENTOS. INÉRCIA ENSEJADORA DE 

CONTROLE E REPRESSÃO MINISTERIAL. 

TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA QUE NÃO 

AFASTA EVENTUAL AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

 

Trata o presente caderno processual de Inquérito Civil instaurado 

pela 12ª Promotoria de Justiça da Comarca de Ponta Grossa, na data de 22 
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de novembro de 2007, com vistas à apuração da regularidade do 

loteamento denominado “.......”,  no Município de Ponta Grossa. 

As informações iniciais (decalcadas às fls. 05 a 81) as quais 

subsidiaram, à época, a abertura da investigação ministerial são oriundas 

de relatório elaborado por Comissão Parlamentar de Inquérito - “CPI dos 

Loteamentos” - constituída no ano de 2006 na Câmara Municipal de Ponta 

Grossa. Quanto à relação de documentos apresentados, discriminam-se: 

- Cópia dos mapas encaminhados pelo Departamento de 

Urbanismo, pelo Departamento de Patrimônio e pelo Registro de Imóveis; 

- Decreto n. 543/1997, o qual aprovou o loteamento “.......” e edição 

do Diário Oficial do Município em que o mesmo foi publicado; 

- Escritura pública de caução dos lotes; 

- Termos de vistoria n. 12/02, 06/04 e 18/06 do Município sobre a 

situação do Loteamento; 

- Lei Municipal n. 4.840/92 (Lei de Parcelamento do Solo); 

Em resumo, apuraram os membros da sobredita Comissão 

Parlamentar diversas irregularidades, entre as quais, enumeram-se: 

1. Quanto ao loteador (fl. 42): não executou conforme previsto as 

obras de infraestrutura a que ficou obrigado no Decreto n. 543/1997; 

2. Quanto ao Poder Executivo (fl. 42-43):  

a) mesmo tendo ciência do inadimplemento da empresa 

Investville, não tomou providências visando à adjudicação dos 

lotes caucionados, violando o art. 12, §2º da Lei 4.840/92;  
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b) foi constatada divergência entre os lotes caucionados no mapa 

apresentado pelo Departamento Municipal de Urbanismo em 

relação ao mapa levado a registro no Cartório de Imóveis; 

c) agentes públicos teriam sido lenientes e omissos em face do 

dever de fiscalização, especialmente da degradação em Áreas de 

Preservação Permanente e do descumprimento da Lei n. 4.840/92;  

d) inobservância das restrições de cunho ambiental para a 

aprovação do projeto de parcelamento, o que sugere deficiência 

nas vistorias in loco realizadas previamente; 

e) localização inadequada das áreas institucionais I e II, sitas em 

regiões desprovidas de condição de ocupação/utilização do solo. 

No tocante ao histórico do loteamento objeto de perquirição no 

feito em tela, o mesmo foi aprovado, em suas origens, pelo Poder 

Executivo Municipal por meio do Decreto n. 543/1997. Nos termos do ato, 

o empreendimento compreende 1.772 (mil setecentos e setenta e dois) 

lotes, distribuídos em 50 quadras, além das áreas verdes e institucionais 

obrigatórias. O decreto estipulou, ainda, prazo de 2 anos para a promoção 

das obras de infraestrutura básica, a cargo do loteador, entre as quais: 

demarcação de quadras e lotes; abertura e arborização de vias públicas; 

redes de energia elétrica, iluminação pública e de abastecimento de água; 

e rede de galerias pluviais com revestimento primário das vias (fl. 23).  

Note-se que, originalmente, o referido parcelamento foi instituído 

sobre imóvel de propriedade de “.......” e “.......”. Em 14 de maio de 1997, 

alguns meses antes da aprovação do projeto de parcelamento, foi 

averbada junto à Matrícula n. 35.220 do Registro de Imóveis da 1ª 

Circunscrição de Ponta Grossa, incorporação da gleba ao perímetro 

urbano municipal (fl. 231).  
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Na data de 30 de janeiro de 1998, averbou-se na mesma matrícula 

imobiliária transferência de domínio do terreno à pessoa jurídica “.......”, 

via integralização de capital realizada pelos antigos proprietários (fl. 231, 

verso). Adequando o loteamento a essas modificações, editou o 

Município, em 13 de novembro de 1998, o Decreto n. 79/98, alterando o 

art. 1º do Decreto 543/1997. 

Com base nesses dados, a 12ª Promotoria de Justiça da Comarca de 

Ponta Grossa requereu ao Município informações quanto à situação do 

loteamento “.......”, delimitando os seguintes quesitos (fl. 129): 

- Se houve execução das cauções; 

- Se houve regularização em relação aos mapas arquivados na 

Prefeitura e no registro de imóveis; 

- Se foram tomadas providências em relação à alienação de lotes 

caucionados. 

Não obtendo resposta, reiterou o agente ministerial o ofício em 05 

de dezembro do mesmo ano (fl. 130). Diante do silêncio da 

Municipalidade, remeteu novo expediente em 04 de março de 2009 (fl. 

131), dessa vez com manifestação informando que a Prefeitura estava 

verificando o caso para posteriormente “optar pela prorrogação das 

cauções ou execução das mesmas “(fl. 132). Na seqüência, em data de 30 

abril de 2009, a Promotoria de Justiça novamente oficiou a Prefeitura para 

obter atualização das informações (fl. 136), o que se sucedeu em retornos 

insatisfatórios. Em 17 agosto de 2009, o Município noticiou à Promotoria 

de Justiça presidente apenas que o loteador deveria agir consoante o 

Decreto n. 1.806/07 (fl. 140). Relatou, ademais, da edição do Decreto n. 

3.442/09, o qual prorrogava o prazo para a execução das obras no 

loteamento para agosto de 2010 (fls. 157-158).  
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Nesse cenário, procedeu o agente ministerial à colheita de 

depoimento do Diretor de Urbanismo do Município, Sr. “.......”, o qual 

afirmou, em suma, que: na maioria dos projetos há a caução de lotes para 

garantia de que as obras de obrigação do loteador serão executadas; após 

oferecida a caução e realizadas as consultas aos outros departamentos 

necessários, o projeto recebe a autorização oficial para ser iniciado; o 

loteador precisa informar o início das obras para que as secretarias afetas 

realizem fiscalização; após a conclusão das obras, as secretarias fornecem 

ao loteador as suas respectivas certidões de regularidade e somente então 

o Departamento de Urbanismo expede o Certificado de Conclusão do 

loteamento e, somente “a partir deste momento o loteador pode liberar 

os lotes caucionados”; “verificando que o prazo de conclusão do 

loteamento encontra-se expirado, e as obras não foram realizadas cabe o 

Departamento de Patrimônio a execução das cauções” e, nas gestões 

anteriores, quando o loteador não cumpria suas obrigações, o Município 

fazia alguns pequenos serviços. Finalizou alertando que, naquele 

momento, o Departamento Municipal de Urbanismo não dispunha de 

condições de realizar vistorias em todos os loteamentos existentes por 

falta de servidores (fl. 160-161).  

Ao verificar inobservância, por parte da loteadora, das condições 

previamente estabelecidas, o Município firmou Termo de Ajuste de 

Conduta com a empresa, em 15 de outubro de 2010, elastecendo o prazo 

para regularização do empreendimento até 27 de agosto de 2011 (fl. 187).  

Em 11 de julho de 2011, o 1º Registro de Imóveis juntou extrato 

atualizado da matrícula do imóvel em processo de parcelamento, bem 

como a listagem dos lotes já alienados (fl. 230). 

A 06 de outubro de 2011, tendo o prazo do Termo de Ajuste 

expirado, oficiou a Promotoria de Justiça a Prefeitura, questionando sobre 

o cumprimento das obrigações assumidas pelo loteador (fl. 323). 
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Novamente, a Municipalidade apresentou o Decreto n. 5.513/11 que 

prorrogava o prazo, desta vez para dia 01 de março de 2012 (fl. 327). 

Em 05 de junho de 2013, o Promotor de Justiça presidente 

promoveu o arquivamento do feito (fl. 348). Apesar de reconhecer 

irregularidades no cumprimento dos prazos, o órgão de execução não 

vislumbrou improbidade in casu (fl. 349). Afora isso, fundamentou-se na 

opinião de que, “na verdade, não há que se falar em omissão do 

Município, eis que o ente federativo tem firmado sucessivos termos de 

ajustamento de conduta com a empresa e a obra, a despeito dos 

percalços, tem avançado de forma satisfatória” (f. 350). 

Remetidos os autos ao Egrégio Conselho Superior do Ministério 

Público para homologação, foi o julgamento convertido em diligência pelo 

ilustre Senhor Conselheiro Relator do caso, o Procurador de Justiça “.......”, 

pontuando a permanência do descumprimento dos Temos de Ajuste de 

Conduta, bem como o indeferimento do IAP para abertura de ruas no 

referido loteamento, enviando o feito a este Centro de Apoio Operacional, 

a fim de colher pronunciamento especializado. 

 

É o sintético relatório.  

Passa-se às ponderações e recomendações deste CAOPJ-HU. 

 

1. DA INDISPENSABILIDADE DE ATUAÇÃO MINISTERIAL IN CASU 

Em face de sua atual missão constitucional, insculpida no artigo 127, 

caput, da Carta Magna, bem como do atrelamento inamovível dos direitos 

difusos e coletivos aos convencionais interesses sociais e individuais 
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homogêneos, resta inconteste que o Ministério Público não se pode furtar 

de atuação verticalizada no cenário desbravado nos presentes autos. 

In casu, vislumbram-se, ao menos, quatro dimensões de controle 

ministerial indispensável, vez que potencialmente ensejadoras de danos 

irreversíveis ou de árdua reparação ex post factum, quais sejam: 

a) a tutela do patrimônio público, decorrente do passivo social e  

urbanístico oriundo das deficiências e precariedades do irregular 

parcelamento do solo, especialmente no que tange ao ônus para posterior 

implantação de infraestrutura na localidade, a ser arcado pelo Município 

de Ponta Grossa, nos termos do art. 40 da Lei Federal n. 6.766/1979;  

b) a tutela dos direitos individuais homogêneos dos diversos 

adquirentes dos lotes, sujeitos, até o momento, a injustificada mora nas 

prestações assumidas pelo empreendedor, inadimplência esta que ganha 

feições de violação ao Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, VIII), haja 

vista a evidenciada hipossuficiência das famílias ali assentadas; 

c) a tutela do meio ambiente, direito difuso lesado tanto em virtude 

da ausência de prévio licenciamento ambiental junto ao Instituto 

Ambiental do Paraná, exigível para todos os loteamentos por força dos 

arts. 150 a 152 da Resolução n. 31/1998 da Secretaria de Estado do Meio 

Ambiente, bem como em razão da ocupação e transformação do solo já 

em curso, inclusive em áreas de fragilidade e de proteção especial; 

d) a tutela da ordem urbanística, direito difuso ameaçado, na 

situação em comento, pela inobservância do conjunto dos diplomas supra 

referenciado, aliados às diretrizes da política urbana nacional 

consubstanciadas na Lei n. 10.257/2001 (Estatuto da Cidade) e na 

legislação urbanísticas local, em normas como a Lei Municipal n. 

8.663/2006 (Lei do Plano Diretor de Ponta Grossa), a Lei Municipal n. 
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8.799/2006 (Lei de Divisão Político-Administrativa) e a Lei Municipal n. 

10.408/2010 (Lei de Parcelamento do Solo). 

Nesta vertente última, particularmente, ressalta Antônio Alberto 

Machado o protagonismo do Parquet na esfera de Habitação e 

Urbanismo, entendida a ordem urbanística a que alude o art. 1º, VI, da Lei 

n. 7.347/1985 como uma das expressões do regime democrático: 

 

(...) não há dúvida, a defesa do meio ambiente 
urbano, quer pelo seu aspecto estético, quer pelo 
aspecto da sua funcionalidade é matéria de ordem 
pública, de interesse difuso e coletivo. E como se 
sabe, a defesa de tais interesses (difusos e coletivos), 
por mandamento constitucional, está hoje entregue 
ao Ministério Público., devidamente legitimado a 
requerer em juízo a tutela jurisdicional destinada a 
fazer cumprir as normas urbanísticas, tão 
desgraçadamente violentadas por toda parte, neste 
Brasil de urbanização caótica e descontrolada, agindo 
assim no interesse da coletividade urbana como um 
todo, a quem aproveita uma adequada ordenação de 
todos os espaços urbanos. E tanto mais terá o 
Ministério Público cumprido sua missão 
constitucional de defesa da ordem jurídica e do 
regime democrático se, na questão urbanística, atua 
progressivamente em contato com os organismos 
coletivos da comunidade, organizando-os e 
canalizando, judicial e extrajudicialmente, seus 
direitos e reivindicações.1 

                                                           
1
 MACHADO, Antônio Alberto. Ministério Público, Urbanismo e Democracia. In: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE SÃO PAULO. Temas de Direito Urbanístico. São Paulo: Imprensa Oficial, 1999, p. 134. 
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O simples fato de que as irregularidades narradas foram fartamente 

analisadas por Comissão Parlamentar de Inquérito especificamente 

constituída para essa finalidade já denota o grau trágico que a 

problemática assume no Município de Ponta Grossa, o que veio a ser 

confirmado no caderno investigatório civil. Não pode, portanto, encerrar-

se o procedimento na fase em que se encontra, mesmo porque já não 

sobrevive qualquer questionamento quanto à legitimidade do Ministério 

Público para o manejo das medidas judiciais e extrajudiciais para coibir 

abusos, falhas e ilícitos na promoção de loteamentos clandestinos e 

irregulares, assentando a jurisprudência há anos essa interpretação: 

 

EMENTA: Administrativo. Processual Civil. Ação Civil 
Pública (Lei 7.347/85). Interesses Individuais 
Homogêneos. Legitimação Ativa Ad Causam do 
Ministério Público. 1. O Ministério Público tem 
legitimação ativa ad causam para promover ação 
civil pública destinada à defesa dos interesses 
difusos e coletivos, incluindo aqueles decorrentes de 
projetos referentes ao parcelamento de solo urbano. 
2. Precedentes jurisprudenciais. 3. Recurso provido. 
(STJ. Recurso Especial n. 174.308. 1ª Turma. Relator: 
Min. Milton Luiz Ferreira. Julgamento: 28/08/2001). 

 

Destarte, frente à intersetorialidade das variáveis incidentes no caso 

concreto, imprescindível o seu acompanhamento e equacionamento pelos 

diversos agentes ministeriais competentes nas respectivas áreas de 

atuação envolvidas e, com ainda maior ênfase, a participação da 

Promotoria de Justiça de Proteção aos Direitos Humanos da dita Comarca, 
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anteriormente denominada Promotoria dos Direitos Constitucionais, 

detentora atual das atribuições em Habitação e Urbanismo, conforme 

disciplinado pela Resolução n. 2.480/2012, da Excelentíssima 

Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Paraná (Anexo 1). 

 

2. DA FLAGRANTE OMISSÃO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL 

 Suficientes elementos foram acostados aos autos para demonstrar, 

de maneira terminante, a desídia da Administração do Município de Ponta 

Grossa na fiscalização e repressão das irregularidades do mencionado 

parcelamento e do descaso da loteadora “.......” na consecução dos 

compromissos assumidos.  

Prova disso é que 15 (quinze) anos depois de aprovado o projeto de 

loteamento, as vistorias e laudos explicitam o estado de abandono, 

degradação e incompletude das obras. Paralelamente, o Município editou, 

somente entre os anos de 2009 a 2013, ao menos 5 (cinco) decretos 

sucessivos (Anexo 2) visando à dilatação dos prazos para conclusão  das 

intervenções necessárias, em detrimento da qualidade de vida dos 

moradores já instalados na região, que não são poucos, como denota a  

progressão das imagens aéreas com delimitação aproximada da área: 
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1. Foto aérea do ano de 2006, com delimitação aproximativa do loteamento “Vila Romana” 

 
2. Foto aérea do ano de 2012, com delimitação aproximativa do loteamento “Vila Romana” 
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3. Foto aérea do ano de 2013, com delimitação aproximativa do loteamento “Vila Romana” 

 

Da debilidade da ação estatal - seja ela devida à omissão do ente 

público por lacunas estruturais de sua máquina, seja decorrente de 

eventuais atos de improbidade propriamente dita por parte dos agentes 

políticos e servidores – emerge responsabilidade objetiva do Poder 

Público, em obediência aos princípios reitores da legalidade, moralidade, 

eficiência e demais, albergados no artigo 37, caput, da Lei Fundamental. 

 

2.1. CONFIGURAÇÃO DE DESÍDIA NO DEVER DE FISCALIZAR 

Ainda que na ausência de ato de improbidade administrativa em sua 

acepção tradicional, que presume, é verdade, perquirição do quadro 
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subjetivo daqueles agentes públicos que nela incorrem, não se há de 

afastar o sentido ampliado da improbidade, que abarca a omissão no 

exercício de dever legal, como o dever de adequado ordenamento e 

controle do uso e ocupação do solo urbano, que, para os Municípios 

emana, em sede originária, do art. 30, VIII, da Constituição Federal: 

 

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; 

 

  
O objetivo finalístico do dispositivo é, precisamente, assegurar o 

crescimento ordenado, equilibrado, planejado, da cidade, com expansão 

que atenda à função social da propriedade urbana, a qual se conforma, 

nos dizeres do art. 182, §2º, sob a égide do Plano Diretor Municipal. A 

responsabilidade do Município pela fiscalização de novos loteamentos, em 

particular daqueles por ele mesmo aprovados, lhe é inerente e cogente, 

não cabendo discricionariedade ou juízo de conveniência: 

 

De conseguinte, se descumprida a obrigação de 
fiscalizar, que lhe é inerente, parece-nos ficar o 
Município responsável, perante terceiros, por essas 
obras de infra-estrutura, e, inclusive, principalmente 
se deixar formar-se loteamento clandestino. Não nos 
parece, nessas hipóteses, seja a pendência entre 
compradores de lotes e loteadores, res inter alios, 
perante o próprio Poder Público, no caso omisso, no 



 

 

 

Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Habitação e Urbanismo 

Rua Marechal Deodoro, 1028, 6º andar, CEP 80.060-010, Curitiba-PR– Tel.: (41) 3250-4870 – 

urbanismo@mp.pr.gov.br 

 14 

que se refere exclusivamente às obras obrigatórias de 
infra-estrutura para o local, permanecendo o 
loteamento sem condições de regularização. Vale 
anotar a afirmação de Waldemar Ferreira, de que o 
loteador celebra com a Prefeitura verdadeiro 
contrato, embora entendamos que não se trata de 
contrato, mas de obrigação de fazer, obrigação ex 
lege. (...) O dever de fiscalizar a Administração vai 
resultar nas providências que devam ser 
obrigatoriamente tomadas no caso de as obrigações 
não serem cumpridas, como assinaladas no alvará de 
licença.2 

 

 No mesmo diapasão, recente pronunciamento do Tribunal de 

Justiça Bandeirante retomou o entendimento já exarado de que, se pode 

subsistir certo nível de discricionariedade na organização do trabalho de 

fiscalização e, quando muito, na sua intensidade, segundo as prioridades 

de cada realidade local, o mesmo não se pode anotar para aqueles casos 

em que, por qualquer via, a irregularidade urbanística tornou-se notória 

para o gestor público, não lhe franqueando escusa para a inércia: 

 

Dentre as inúmeras atividades passíveis de 
fiscalização pode o administrador eleger quais, 
quando e de que forma serão fiscalizadas, reprimindo 
com maior ou menor intensidade aquelas que no 
momento lhe parecerem mais relevantes. Um fato 
deve ser notado: serão condutas de fiscalização para 
exame e verificação de possíveis infrações, ainda 
desconhecidas. A opção é um 'ante' da possível 

                                                           
2
 FIGUEIREDO, Lúcia Valle. Disciplina Urbanística da Propriedade. 2ª Edição. São Paulo: Malheiros, 2005, 

p. 100-101. 
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descoberta da infração. Somente indo aos 
restaurantes e aos estabelecimentos comerciais os 
agentes da autoridade poderão verificar se há, e em 
que gravidade, alimentos deteriorados sendo 
comercializados. 
Não há tal discricionariedade em relação às condutas 
já conhecidas, aparentes. No momento em que o 
agente descobre o alimento deteriorado a 
discricionariedade acaba: deve agir, autuando e 
apreendendo. Assim ocorre com as posturas edilícias 
e demais infrações aparentes; por dever de ofício 
deve o fiscal verificar se as edificações estão 
licenciadas e autorizadas, deve impedir a ocupação 
das áreas públicas, etc. A conduta é vinculada, 
expressa ou implicitamente, pela lei.3 

 

 Símile interpretação é ventilada pelos Tribunais Superiores: 

 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - RECURSO 
ESPECIAL - MEIO-AMBIENTE - TERRENO DE MARINHA 
E ÁREA DE PROTEÇÃO PERMANENTE - VEGETAÇÃO DE 
RESTINGA - OMISSÃO FISCALIZATÓRIA DA UNIÃO - 
LOCALIZAÇÃO NO PÓLO PASSIVO DA DEMANDA - 
SÚMULA 7/STJ - PERMISSIVO "C" – SÚMULA 83/STJ. 
1. Reconhecida, nas instâncias ordinárias, a omissão 
da pessoa jurídica de direito público na fiscalização 
de atos lesivos ao meio-ambiente é de ser admitida 
sua colocação no pólo passivo de lide civil pública 
movida pelo Ministério Público Federal. 

                                                           
3
 (TJSP AC nº 85.594.5/0-00, 8ª Câmara de Direito Público, Rel.: Des. Torres de Carvalho, 11-8-1999; 

Citado na Apelação nº 0011109-09.2002, Relatório do Desembargador Torres de Carvalho. Câmara 

Reservada ao Meio Ambiente, Julgamento: 30 de junho de 2011). 
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Litisconsórcio passivo entre a União e o Município 
por leniência no dever de adotar medidas 
administrativas contra a edificação irregular de 
prédios em área non aedificandi, caracterizada por 
ser terreno de marinha e de proteção permanente, 
com vegetação de restinga, fixadora de dunas. 
2. Conclusões soberanas das instâncias ordinárias 
quanto à omissão da União e de seus órgãos. 
Impossibilidade de reexame. Matéria de fato. Súmula 
7/STJ. 
3. Dissídio jurisprudencial superado. Súmula 83/STJ. 
Recurso especial conhecido em parte e improvido.4 

 

 Sob esta ótica é que a Lei n. 10.257/2001 (Estatuto da Cidade) 

incorporou a noção de improbidade administrativa, em seu art. 52. 

Conquanto em seu rol expresso não se aborde hipótese específica 

aplicável aos fatos em questão a doutrina recomenda, para inúmeras 

situações de flagrante descompasso com a previsão ou os princípios 

legais, o alargamento da noção de improbidade, e o manejo das medidas 

coercitivo-sancionadoras que lhe são pertinentes, inclusive por omissão: 

 

Embora o estatuto seja prenhe de mecanismos para 
que a Administração Pública consiga, por intermédio 
de seus próprios atos (muita vez munidos não só de 
presunção de legitimidade mas, também, de auto-
executoriedade), implantar políticas públicas 
urbanísticas desenhadas por aquele diploma 
legislativo, prevendo, inclusive, a aplicação das 
severas penalidades da Lei de Improbidade 
Administrativa (Lei n. 8.429/1992) aos agentes 

                                                           
4
 STJ. Recurso Especial n. 529.027 – SC. Relator: Min. Humberto Martins. Julgamento: 16/04/2009. 
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políticos e públicos que não cumprirem as diretrizes 
que estabelece (art. 52), não há como se descartar a 
possibilidade de o destinatário das obrigações legais 
quedar-se inerte e, por isso mesmo, ser necessária a 
intervenção jurisdicional para aplicação do direito 
material à espécie.5 

 

 Trata-se de enquadramento possível em conjugada inteligência com 

o art. 11, destacadamente em seus incisos I e II, da Lei 8.429/1992: 

 
Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa 
que atenta contra os princípios da administração 
pública qualquer ação ou omissão que viole os 
deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e 
lealdade às instituições, e notadamente: 
I - praticar ato visando fim proibido em lei ou 
regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de 
competência; 
II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato 
de ofício; 

 

 Sobre os peculiares contornos da improbidade administrativa na 

salvaguarda da ordem urbanística, registra Pedro Roberto Decomain: 

 

Convém que se tenha também presente, ao analisar 
os atos de improbidade administrativa previstos pelo 
Estatuto da Cidade, que este tem marcada 
preocupação com verdadeiro direito difuso, 
representado pelo adequado ordenamento e 
aproveitamento de todo o espaço urbano, seja 

                                                           
5
 BUENO, Cássio Scarpinella; PORTO FILHO, Pedro Paulo de Rezende (Orgs.). Improbidade 

Administrativa. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 393. 
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público, seja particular. Não por outro motivo é que o 
art. 53 do estatuto mandou incluir expressamente o 
direito à ordem urbanística entre os direitos difusos, 
cuja proteção pode ser empreendida mediante ação 
civil pública.  
(...) Em face das condutas que o art. 52 do estatuto 
considera como caracterizadoras de improbidade 
administrativa, o que se revela é no mínimo 
negligência do Prefeito Municipal, secundado ou não 
por outros agentes públicos, na realização das 
atividades necessárias è preservação da boa ordem 
urbanística. Tais atividades, cuja negligência pode 
caracterizar a improbidade, acham-se inclusive 
referidas nos próprios incisos do art. 52. 
Disso se verifica que os atos de improbidade 
relacionados nesses incisos tendem na verdade não 
somente a atingir a probidade administrativa, como 
também a preservação do direito difuso representado 
pelo fomento e conservação da boa ordem 
urbanística. Como conseqüência, o enquadramento 
de tais atos ímprobos tenderá a ocorre 
preponderantemente no art. 11 da Lei n. 8.429/92, na 
perspectiva de que o descaso com a preservação do 
direito difuso, quando tal preservação deva acontecer 
mediante atos administrativos, configura deslealdade 
para com as instituições. 
(...) como se disse, o art. 52 do estatuto da Cidade 
enfatiza a caracterização da improbidade de autoria 
do Prefeito Municipal, mas não exclui a incidência das 
sanções correspondentes também em face de 
quaisquer outros agentes públicos que hajam 
colaborada com o Prefeito na prática da conduta 
ímproba.6 

                                                           
6
 DECOMAIN, Pedro Roberto. Improbidade Administrativa. São Paulo: Dialética, 2007, p. 186-187. 
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 Impende, por conseguinte, verificar de forma mais pormenorizada, 

por exemplo, a ocorrência ou não de locupletação de agente público ou 

político no âmbito do licenciamento do projeto de parcelamento sob 

análise, leniência no momento de sua fiscalização ou conluio quando das 

reiteradas prorrogações de prazo via Termos de Ajuste de Conduto (sem 

olvidar que é o Prefeito Municipal que responde formalmente pelos 

decretos que favoreceram ao loteador faltoso).  

 Note-se, sobre a problemática da sucessiva repactuação de prazos, 

que, ao tempo em que se efetivou a aprovação do comentado 

empreendimento, vigia a redação original do art. 18, V, da Lei Federal n. 

6.766/1979, a qual estipulava termo máximo de 2 (dois) anos para a 

conclusão da infraestrutura básica, não aludindo à possibilidade de 

prorrogação, sob pena de adjudicação da caução pelo Município: 

 

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 
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 2 (dois) 
anos, acompanhado de competente instrumento de 
garantia para a execução das obras (...) 
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 Inobstante a ampliação do respectivo prazo para 4 (quatro) anos, 

encetada pela Lei nº 9.785 de 1999, que alterou o texto da norma7, tem o 

Município de Ponta Grossa feito tábula rasa do comando legal e dos 

preceitos do devido processo de monitoramento ordenado pelo Decreto 

Municipal n. 1.806/2007 e da Lei Municipal n. 10.408/2010, buscando 

burlá-los através de Termos de Ajuste de Conduta, notoriamente inábeis a 

contornar o expresso ditame da Lei 6.766/1979. A postura, ainda quando 

não caracteriza improbidade, revela a desfaçatez dos agentes políticos e 

públicos responsáveis e sua desconsideração dos deveres legais que lhes 

são atribuídos, penalizando a coletividade dos munícipes, o meio 

ambiente e o grupo de adquirentes dos lotes, mormente os já residentes 

in situ, em franca assimetria de poderes em relação à empresa loteadora. 

Outrossim, em patamar de longo-prazo e tendente a abarcar outros 

casos semelhantes, importa investigar se não existe dolo do 

Administrador Público na manutenção de estrutura de fiscalização urbana 

sucateada e disfuncional, justamente objetivando com isso obstaculizar a 

repressão ao uso e ocupação despisciendo do solo urbano. Tal expediente 

é freqüentemente empregado para facilitar a corrupção ativa como 

passiva, e recai em inação estatal. Nesta seara, suscita Fabiano Osório: 

 

(...) é possível ampliar os elementos analíticos, 
focando as chamadas remoções maciças, ou as 

                                                           
7
 Art. 18, 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;  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9785.htm#art3
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perseguições capazes de destruir, indevidamente, 
todo um setor da Administração pública, para 
satisfazer fins ilícitos. Em tais casos, não há dúvidas 
de que há razoável perspectiva de visualizá-los como 
suporte de improbidade administrativa, nessa mesma 
lógica de raciocínio. É certo, além disso, como já 
dissemos, que se existir prova de delito contra a 
Administração Pública, pelo mesmo fato, entendemos 
que a improbidade administrativa terá que se 
caracterizar simultaneamente, como regra geral.8 

 

 Nessa linha argumentativa, não é ocioso revisitar a imbricação 

largamente constatada pela doutrina, inclusive estrangeira, entre a 

(des)ordem urbanística e a corrupção político-administrativa: 

 

La ineficacia de la sanción administrativa frente a las 
conductas contra la ordenación del territorio se ha 
debido, en parte, a que ha sido la propria 
Administración la que ha creado ámbitos de 
tolerancia cuando no de directo aprovechamiento de 
actividades contrarias al debido uso del planeamiento 
urbanístico. (…) Efectivamente, las cuestiones de 
recalificación del suelo, licitaciones de grandes y 
pequeñas obras públicas, autorizaciones y licencias 
urbanísticas conllevan en muchas ocasiones tal 
repercusión económica para los propios organismo 
públicos encargados de la gestión, que se favorece el 
desarrollo de comportamientos ilícitos tanto 
directamente por los responsables de la aprobación 

                                                           
8
 OSÓRIO, Fábio Medina. Teoria da Improbidade Administrativa: Má gestão pública, Corrupção, 

Ineficiência. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 399. 
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de las decisiones administrativas relativas a la 
planificación urbanística, como, en ocasiones, de 
forma indirecta por la complacencia u omisión 
inaceptable de quienes deberían vigilar que los 
mismos no se produzcan. El urbanismo, que 
curiosamente es uno de los motores económicos de 
nuestro país, constituye también una fuente creciente 
de criminalidad (…)9 

 

Por fim, neste quesito, a literatura leciona sobre o caráter 

pedagógico das ações de improbidade administrativa ambiental, 

incentivando a que sejam intentadas pelo Parquet, posto que tendentes a 

fortalecer, na representação e na prática cotidiana da gestão pública, os 

valores, não raro menoscabados, do meio ambiente natural e artificial: 

 

Cabe ao ministério Público, no entanto, intensificar o 
uso das ações de improbidade administrativa 
ambiental, quando cabíveis, no caso concreto, que 
precisam necessariamente encontrar eco junto ao 
Poder Judiciário, de modo a restabelecer a base do 
Estado de Direito Ambiental. Certamente não será 
com a teoria do fato consumado, utilizada muitas 
vezes pelos julgamentos em ações ambientais e que 
considera como irreversível a situação do dano 
ambiental uma vez já concluída a obra, que serão 
solucionados os conflitos socioambientais, sendo 
preciso enfrentá-los e compreender os seus 
bastidores antes da configuração dos danos. 

                                                           
9
 CONDE-PUMPIDO, Cándido. Urbanismo, Corrupción y Delincuencia. In: RAMOS, Manuel Alcaraz (Org.). 

El Estado de Derecho frente a la Corrupción Urbanística.  Madrid: La Ley, 2007, p. 22-23. 
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Com uma atuação firme do Ministério Público e do 
Poder Judiciário na responsabilização do Estado pelos 
danos ambientais e de seus agentes nos casos em que 
tenha ocorrido improbidade administrativa, como 
conseqüência natural, os entes públicos terão maior 
zelo com a tutela ambiental.10 

 

2.2. PODER-DEVER DE REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS 

Ad argumentandum tantum, ainda quando se não referendasse o 

desdobramento do caso em persecução por conduta ímproba, tal 

conclusão não teria o condão de minar a responsabilidade objetiva do 

Município de Ponta Grossa pela regularização do loteamento em si. 

De plano, vale situar que o parcelamento do solo para fins urbanos 

não constitui direito subjetivo do proprietário da gleba, mas autorização 

que concede o Município a um particular para o exercício da função 

pública de urbanificação, que é, a rigor, privativa do Poder Público:  

  

Realmente, o consentimento do Poder Público para 
parcelar solo para fins urbanos confere ao particular a 
faculdade de exercer em nome próprio, no interesse 
próprio e à própria custa e riscos, uma atividade que 
pertence ao Poder Público Municipal – qual seja, a de 
oferecer condições de habitabilidade à população 
urbana, como já dissemos; e esse é caso típico de 
autorização, não de licença. Tal transformação da 

                                                           
10

 KHOURY, Luciana Espinheira da Costa; MARQUES, Daisy dos Santos. Improbidade Administrativa 

Ambiental. In: OLIVEIRA, Alexandre Albagli; CHAVES, Cristiano; GHIGNONE, Luciano (Orgs.). Estudos 

sobre Improbidade Administrativa (Em homenagem ao Prof. J. J. Calmon de Passos).) Rio de Janeiro: 

Editora lúmen Júris, 2010, p. 242. 



 

 

 

Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Habitação e Urbanismo 

Rua Marechal Deodoro, 1028, 6º andar, CEP 80.060-010, Curitiba-PR– Tel.: (41) 3250-4870 – 

urbanismo@mp.pr.gov.br 

 24 

propriedade não integra as faculdades dominiais, 
porque não constitui uma função privada.11  

 

 Dito de outro modo, nem pode o loteador eximir-se das 

responsabilidades que, embora formalizadas em instrumento contratual, 

decorrem diretamente da lei; nem pode o Município eximir-se do dever 

de fiscalizar, sancionar e, em caso de reiterado descumprimento por parte 

do particular, proceder à adjudicação dos valores ou dos lotes 

caucionados, visando assumir a finalização das obras de implantação do 

empreendimento, como reza o art. 40 da Lei federal n. 6.766/1979: 

 

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. 
§ 1º A Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal 
quando for o caso, que promover a regularização, na 
forma deste artigo, obterá judicialmente o 
levantamento das prestações depositadas, com os 
respectivos acréscimos de correção monetária e 
juros, nos termos do § 1º do art. 38 desta Lei, a título 
de ressarcimento das importâncias despendidas com 
equipamentos urbanos ou expropriações necessárias 
para regularizar o loteamento ou desmembramento. 
§ 2º As importâncias despendidas pela Prefeitura 
Municipal, ou pelo Distrito Federal quando for o caso, 

                                                           
11

 SILVA, José Afonso da. Direito urbanístico brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 434-435. 
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para regularizar o loteamento ou desmembramento, 
caso não sejam integralmente ressarcidas conforme o 
disposto no parágrafo anterior, serão exigidas na 
parte faltante do loteador, aplicando-se o disposto no 
art. 47 desta Lei. 
§ 3º No caso de o loteador não cumprir o 
estabelecido no parágrafo anterior, a Prefeitura 
Municipal, ou o Distrito Federal quando for o caso, 
poderá receber as prestações dos adquirentes, até o 
valor devido. 
§ 4º A Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal 
quando for o caso, para assegurar a regularização do 
loteamento ou desmembramento, bem como o 
ressarcimento integral de importâncias despendidas, 
ou a despender, poderá promover judicialmente os 
procedimentos cautelares necessários aos fins 
colimados. 
§ 5o A regularização de um parcelamento pela 
Prefeitura Municipal, ou Distrito Federal, quando for 
o caso, não poderá contrariar o disposto nos arts. 3o e 
4o desta Lei, ressalvado o disposto no § 1o desse 
último.  

 

 Despontam, do que pontificam a doutrina, a jurisprudência e as 

normas de regência sobre a matéria, três soluções distintas a serem, em 

tese, adotadas pelo Município de Ponta Grossa, na busca de regularizar a 

situação fundiária e urbanística do loteamento “Vila Romana”. 

 A primeira das soluções técnicas cuida da aplicação do art. 12 da Lei 

6.766/197912, que determina a caducidade do ato de aprovação do 

                                                           
12

 Redação atual: “Art. 12. O projeto de loteamento e desmembramento deverá ser aprovado pela 

Prefeitura Municipal, ou pelo Distrito Federal quando for o caso, a quem compete também a fixação das 

diretrizes a que aludem os arts. 6º e 7º desta Lei, salvo a exceção prevista no artigo seguinte. 
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loteamento, quando descumprido o prazo constante do cronograma de 

sua execução. A regra foi, originalmente, inserida na Lei Nacional de 

Parcelamento do Solo por força da Lei nº 9.785/199913 e, por disciplinar 

questão de ordem pública, poderia ser utilizada in casu visando ao 

desfazimento, administrativo como judicial, do empreendimento como 

um todo. Embora prevista expressamente, a medida não se mostra 

aconselhável, em face do grau de consolidação atual do loteamento e dos 

prejuízos que adviriam às famílias estabelecidas. Nessa direção, não se 

poderia vilipendiar o direito fundamental à moradia digna, inscrito no art. 

6º, caput, da Constituição Federal, nem tampouco a diretriz de justa 

distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de 

urbanização, encartada no art. 2º, IX, da Lei n. 10.257/2001. 

 A despeito disso, não é caso de veiculação da teoria do fato 

consumado, visto que, conforme têm reconhecido as cortes pátrias, a 

infração de inadimplemento das obrigações do loteador tem natureza 

permanente e contínua, não se sujeitando a prescrições de qualquer 

espécie. Tanto assim que a segunda solução, de muito maior valia para o 

equacionamento do conflito ora discutido, é o manejo, por parte do 

Município, dos instrumentos judiciais de execução, para compelir o 

particular faltoso às prestações até hoje discrepantes.  

Pouco importa que se tenha transcorrido largo percurso desde 

então, assim como se prescinde saber quais as exatas disposições 

contratuais firmadas entre Município e loteador. O Tribunal de Justiça do 

                                                                                                                                                                          
 § 1

o
 O projeto aprovado deverá ser executado no prazo constante do cronograma de execução, sob 

pena de caducidade da aprovação.” 
13

 Redação original: “Art. 12. O projeto de loteamento e desmembramento deverá ser aprovado pela 

Prefeitura Municipal, ou pelo Distrito Federal quando for o caso, a quem compete também a fixação das 

diretrizes a que aludem os arts. 6º e 7º desta Lei, salvo a exceção prevista no artigo seguinte. 

Parágrafo único. O projeto aprovado deverá ser executado no prazo constante do cronograma de 

execução, sob pena de caducidade da aprovação.” 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6766.htm#art12§1
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6766.htm#art12§1
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Estado do Paraná14 tem entendimento assentado no sentido de que, ainda 

quando não se faça referência específica a cada um dos atos de 

urbanização a que fica obrigado o loteador, tais responsabilidades pela 

infraestrutura mínima à garantia de habitabilidade do local derivam 

diretamente da lei, autorizada a cobrança, portanto, de mais do que se 

contratou, na hipótese de Termo de Ajuste de Conduta insuficiente: 

 

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 

                                                           
14

 E os demais Tribunais de Justiça não destoam da opinião: “(...) URBANIZAÇÃO DE LOTEAMENTO. 

OBRIGAÇÃO DO LOTEADOR – Ainda que não haja previsão contratual para urbanização do loteamento, é 

dever do loteador proceder na realização das obras de infra-estrutura no empreendimento, pois se trata 

de obrigação ope legis, disposta nos parágrafos 5º e 6º do art. 2º da Lei nº 6.766/79.” (TJRS, 18ª CCv, AC 

Nº 70010281863, rel. Des. PEDRO CELSO DAL PRÁ, j. 09.12.04). 



 

 

 

Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Habitação e Urbanismo 

Rua Marechal Deodoro, 1028, 6º andar, CEP 80.060-010, Curitiba-PR– Tel.: (41) 3250-4870 – 

urbanismo@mp.pr.gov.br 

 28 

outorgado alvará de licença para implantação do 
loteamento não significa que 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 
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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 INFRA-
ESTRUTURA 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) 

 

 De outra parte, cabe juízo de oportunidade e conveniência do 

Município para aferir se, diante da realidade fática do caso, da urgência 

que o mesmo demanda, e da resistência ou eventual exaurimento 

patrimonial da empresa loteadora, melhor não seria assumir, de plano, a 

urbanização da região. A pena de Toshio Mukai sistematiza o processo: 

 

Se o loteador, notificado para execução das obras, 
efetuá-las, requererá o levantamento judicial das 



 

 

 

Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Habitação e Urbanismo 

Rua Marechal Deodoro, 1028, 6º andar, CEP 80.060-010, Curitiba-PR– Tel.: (41) 3250-4870 – 

urbanismo@mp.pr.gov.br 

 30 

prestações. Se, até o vencimento do prazo contratual, 
não suprir a falta, ou, se a Prefeitura substituir o 
loteador nesse suprimento este não mais poderá 
levantar as prestações. Se for a Prefeitura que vier a 
regularizar o loteamento, levantará em seu nome as 
prestações para ressarcir-se das despesas efetuadas, 
que, se não foram cobertas integralmente pelos 
depósitos, poderão e deverão ser complementadas 
pelo loteador, para o que a Lei n. 6.766/79 prevê 
ações cautelares ordinárias próprias para tal 
cobrança.15  

 

 Para que se proceda nos termos da explanação supra, contudo, 

deve-se atentar para a qualidade e o valor (atualizado) das cauções 

gravadas, uma vez que os laudos e relatórios nos autos apontam 

incongruências entre os lotes caucionados no registro imobiliário e nos 

mapas constantes do licenciamento e aprovação junto ao Município (o 

que, repise-se, merece continuidade da investigação, eventualmente 

implicando, inclusive, os oficiais cartorários). Impreterível que se constate, 

no momento presente, também a (im)prestabilidade dos lotes 

caucionados para ocupação humana, por riscos geológicos e ambientais. 

 Numa modalidade como noutra, é dever e não mera 

discricionariedade do Município de Ponta Grossa realizar a regularização 

dos loteamentos, especialmente daqueles por ele mesmo aprovados, e 

assim tem se pronunciado firmemente o Superior Tribunal de Justiça: 

 

                                                           
15

  MUKAI, Toshio. Direito Urbano e Ambiental. 3ª Edição. Belo Horizonte: Fórum, 2006, p. 161-162. 
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RECURSO ESPECIAL. DIREITO URBANÍSTICO. 
LOTEAMENTO IRREGULAR. MUNICÍPIO. PODER-
DEVER DE REGULARIZAÇÃO. 
1. O art. 40 da lei 6.766/79 deve ser aplicado e 
interpretado à luz da Constituição Federal e da Carta 
Estadual. 
2. A Municipalidade tem o dever e não a faculdade 
de regularizar o uso, no parcelamento e na ocupação 
do solo, para assegurar o respeito aos padrões 
urbanísticos e o bem-estar da população. 
3. As administrações municipais possuem 
mecanismos de autotutela, podendo obstar a 
implantação imoderada de loteamentos clandestinos 
e irregulares, sem necessitarem recorrer a ordens 
judiciais para coibir os abusos decorrentes da 
especulação imobiliária por todo o País, encerrando 
uma verdadeira contraditio in terminis a 
Municipalidade opor-se a regularizar situações de 
fato já consolidadas. 
(...) 
5. O Município tem o poder-dever de agir para que o 
loteamento urbano irregular passe a atender o 
regulamento específico para a sua constituição. 
6. Se ao Município é imposta, ex lege, a obrigação de 
fazer, procede a pretensão deduzida na ação civil 
pública, cujo escopo é exatamente a imputação do 
facere, às expensas do violador da norma 
urbanístico-ambiental. (...) 
(STJ, Recurso Especial n. 448216/SP, Rel. Min. Luiz 
Fux, 1ª Turma. Julgado em 14/03/2003)  
 

 Tenha o Poder Público ou os próprios moradores-adquirentes 

contribuído para a urbanização da área, por omissão do loteador, a ele se 

substituindo na implantação dos melhoramentos necessários, 
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remanescerão sempre com direito de regresso sobre os valores assim 

despendidos, em salvaguarda ao Erário Público e em homenagem ao 

princípio da vedação do enriquecimento ilícito e sem causa: 

 

Ementa: AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LIQUIDAÇÃO POR 
ARTIGOS - LOTEAMENTO IRREGULAR - AUFERIDOS 
OS VALORES REFERENTES AO ADENSAMENTO 
POPULACIONAL INDEVIDO DECORRENTE DE LOTES: 
DE PROPORÇÕES ÍNFIMAS, BEM COMO VALORES DA 
REDE DE ÁGUA, ESGOTO, PAVIMENTAÇÃO E 
TERRAPLANAGEM, DEVEM TAIS VALORES SER 
CUSTEADOS, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO, PELOS 
VENCIDOS - AINDA QUE PARTE DOS 
BENEFICIAMENTOS TENHA SIDO IMPLEMENTADA 
POR OBRA DE TERCEIROS (A PAVIMENTAÇÃO PELA 
MUNICIPALIDADE E A REDE DE ÁGUA E ESGOTOS 
PELA SABESP), OS LOTEADORES CLANDESTÍNOS JÁ 
CONDENADOS NÃO PODEM SER BENEFICIADOS POR 
ESTA CIRCUNSTÂNCIA. RECURSO AO QUAL SE DA 
PROVIMENTO (TJSP. Apelação com Revisão n° 
427.137.5/7-00. Órgão Julgador: Câmara Especial do 
Meio Ambiente. Relatora: Desa. Regina Zaquia 
Capistrano da Silva. Data do Julgamento: 18 de 
dezembro de 2008).  

 
3. SUGESTÕES DE MEDIDAS A SEREM ADOTADAS  

Ex positis, entende este Centro de Apoio Operacional das 

Promotorias de Justiça de Habitação e Urbanismo que o caso, por sua 

relevância social e dimensões físicas do loteamento, exige especial 

atenção por parte dos órgãos de execução com atribuição nas áreas de 

lesão configurada ou potencial, recomendando as seguintes medidas: 
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3.1. Manutenção do inquérito civil e continuidade das 

investigações16, visando a apurar eventuais atos de improbidade 

administrativa de viés urbanístico já decalcados, por parte de gestores e 

servidores públicos, bem como eventual participação dos agentes 

cartorários no descompasso entre o projeto licenciado e o inscrito no 

ofício imobiliário, procedendo-se às diligências de praxe; 

3.2. De imediato, expedição de Recomendação Administrativa ao 

Município de Ponta Grossa e à empresa loteadora para que suspendam a 

comercialização de terrenos, para a prevenção de expansão da ocupação 

inadequada, e para que regularizem, em caráter emergencial, todo o 

empreendimento. Em hipótese de descumprimento da referida 

recomendação, ajuizamento imediato de Ação Civil Pública para defesa da 

ordem urbanística17, ambiental e dos direitos consumeristas, jungido o 

pedido final ao cautelar e pericial. O instrumento não se dá por obstado 

pela simples assinatura de Termo de Ajuste de Compromisso do qual o 

Ministério Público não é parte, segundo avaliza a doutrina especializada:  

 

A posição dos co-legitimados [para o Termo de 
Ajuste] e dos lesados é distinta: eles se beneficiam, 
sem duvida, com a formação do título, mas não estão 
impedidos de ajuizar ações coletivas ou individuais, 
conforme o caso, pois não poderia um dos co-
legitimados pactuar com o causador do dano 
limitações de acesso ao Poder Judiciário, que 

                                                           
16

 Quanto ao loteamento “Jardim Planalto”, objeto também da Comissão Parlamentar de Inquérito, 

registre-se que foram instaurados e arquivos outros dois Procedimentos Preparatórios, segundo 

informações colhidas no Sistema PRO-MP: PP MPPR-0113.01.000002-5 e PP MPPR-0113.01.000014-0. 

17
 Sobre as vicissitudes dessa via processual em Habitação e Urbanismo, vide: WAGNER JÚNIOR, Luiz 

Guilherme da Costa.A Ação Civil Pública como instrumento de defesa da ordem urbanística. Belo 

Horizonte: Del Rey, 2003. 

http://10.56.0.25/promp/documentoDifusoBuscar.do?idDocumento=5480&retorno=documentosPesquisar
http://10.56.0.25/promp/documentoDifusoBuscar.do?idDocumento=5661&retorno=documentosPesquisar
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vinculassem os lesados ou os demais co-legitimados, 
sob pena de flagrante inconstitucionalidade. Da 
mesma forma, o compromisso de ajustamento não 
pode gerar qualquer limitação de responsabilidade 
material do causador do dano, pois isso poderia 
prejudicar os verdadeiros lesados, 
transindividualmente considerados. (...) Assim, por 
exemplo, pode ocorrer que a Prefeitura Municipal 
estabeleça com o loteador irregular um compromisso 
de ajustamento de conduta que uma associação civil 
de moradores, o Estado ou o Ministério Público 
considerem insatisfatório, ou vice-versa. Ora, o 
compromisso de ajustamento de conduta é uma 
garantia mínima em prol da coletividade, e não um 
bill de indenidade para que o causador do dano fique 
forrado do dever de responder em sua inteireza pelas 
responsabilidades em que tenha incorrido. Assim, 
mesmo tendo ele firmado um compromisso de 
ajustamento de conduta com a Prefeitura, por 
exemplo, nada impede que os co-legitimados ou os 
próprios indivíduos lesados ajuízem a correspondente 
ação civil pública, coletiva ou, conforme o caso, até 
mesmo a ação individual, objetivando obrigação mais 
abrangente ou até mesmo diversa daquela 
contemplada no compromisso já firmado.18 

 

3.3. Ulteriormente, instauração de Procedimento Administrativo 

que tenha por objeto a adequada organização dos setores de 

licenciamento e controle urbanístico no Município de Ponta Grossa, diante 

das sérias declarações prestadas pelos agentes públicos encarregados da 

                                                           
18

  MAZILLI, Hugo Niegro. Os compromissos de ajustamento de conduta. In: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE SÃO PAULO. Temas de direito urbanístico 3. São Paulo: Imprensa Oficial, 2001, p. 269-270. 
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tarefa de que não dispõem de estrutura suficiente para a consecução de 

suas atribuições. Neste tocando, para além das questões de improbidade 

in re ipsa, o acompanhamento ministerial da política urbana poderá 

dialogar com a legislação urbanística em vigor, particularmente com as 

disposições do Plano Diretor Municipal vigente, e com a comunidade em 

geral, articulando-as com os necessários instrumentos orçamentários e 

fiscais que permitam a priorização da temática na gestão local, inexorável 

para que se evitem novas situações como as do caso em estudo. 

É a consulta. 

 

Curitiba, 16 de outubro de 2013. 
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