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CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS N. 08/2013 
(Consulta n. 59/2013) 

 
 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 0143.13.000098-5 
 

 

 

O procedimento em tela trata de desmoronamento de talude e perda de 

área de terreno com interdição de unidade habitacional no município de 

Telêmaco Borba. Segundo as informações apresentadas nos autos, o lote e a 

edificação em questão localizam-se em parcelamento urbano denominado Por 

do Sol, aprovado pelo órgão responsável do Município (Alvará de Licença n° 

029/99, fl. 87) e com alvará de licença para construção (Alvará de Licença para 

Construção n°234/2007, fl. 06). Apesar das diligências realizadas pela 1ª 

Promotoria de Justiça de Telêmaco Borba não foi possível estabelecer, de 

forma precisa, o nexo causal dos desmoronamentos, solicitando esta 

esclarecimentos ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça 

de Habitação e Urbanismo do Ministério Público do Paraná.  

 
QUESTIONAMENTOS DA 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TELÊMACO 
BORBA E RESPOSTAS DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS 

PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE HABITAÇÃO E URBANISMO 

 

1. No caso em tela, há responsabilidade da Prefeitura Municipal em razão 
dos desmoronamentos ocorridos? 
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Sim, a responsabilidade do Município é caracterizada tanto por ação 

indevida, aprovação de parcelamento do solo urbano sem o cumprimento dos 

procedimentos necessários e desrespeito às leis vigentes (especificamente a 

Lei n. 6.766/79 e Lei n. 4.4771/1965 - Código Florestal vigente à época), 

quanto por omissão na fiscalização de implantação do parcelamento e 

manutenção de bem público. 

No que tange a ação indevida por emissão de licença para parcelamento 

sem cumprimento do rito adequado, Lúcia Valle Figueiredo ensina que a 

administração tem responsabilidade administrativa sobre esses atos: “Violará a 

lei, por ação, o administrador, quer na hipótese de conceder alvarás 

incondizentes com as disposições legais, quer não os concedendo quando os 

administrados a eles fizerem jus por conformes à lei.” (FIGUEIREDO, Lúcia 

Valle. Disciplina Urbanística da Propriedade. São Paulo: Malheiros Editores 

LTDA, 2005 - 2ª edição, p. 181).  

No caso em tela trata-se de concessão de licença em desacordo com a 

legislação vigente à época. Parte da planta do parcelamento Por do Sol 

apresentada na folha 28, traz a representação de um córrego, porém não 

demonstra onde está localizada a nascente do mesmo. Mapa temático (Figura 

01) elaborado para subsidiar os trabalhos do Plano Diretor do Município de 

Telêmaco Borba registra não apenas a presença de corpo hídrico, mas 

também a de uma nascente e diversos olhos d’água definidos como 

afloramentos do lençol freático.  
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FIGURA 01: Detalhe do mapa temático com a representação da hidrografia do município 
de Telêmaco Borba – Rua Charqueada. 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba. 
Elaboração: autora. 
 

 Nessa representação é possível verificar que diversos lotes do 

parcelamento Por do Sol encontram-se em áreas delimitadas como de 

preservação permanente. Importante destacar que a representação das áreas 

de preservação permanente no mapa estão subdimensionadas indicando que a 

situação é ainda mais grave. Na legenda do mapa está indicado que os raios 

de proteção de nascentes são de apenas 25 metros, em claro conflito com o 

Código Florestal (Lei n° 12.651/2012, art. 4°, IV) que determina que as áreas 

de preservação permanente em torno das nascentes e olhos d’água perenes é 

de no mínimo 50 metros. Preservação esta que já estava prevista desde 1989 

com a alteração do antigo Código Florestal (Lei n° 4.4771/1965) pela Lei n° 

7.803. Além das áreas de preservação permanente em torno de olhos d’água e 



 
 
 
 
 
 
 

Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Habitação e Urbanismo 
 
nascentes estarem representadas incorretamente, também estão as faixas 

marginais ao longo dos corpos hídricos que devem prever área de preservação 

permanente de 30 metros e não apenas de 15 como representado no mapa 

elaborado pelo Município. Assim, fica claro que parte da área destinada aos 

lotes encontra-se sobre área de preservação permanente desrespeitando a 

legislação ambiental atual e a vigente à época da aprovação e implantação do 

mesmo.  

A aprovação de parcelamentos em área de preservação permanente é 

também vedada pela Lei n. 6.766/79, que proíbe em seu artigo 3° a realização 

de parcelamentos nas seguintes condições: 

 
Art. 3° Somente será admitido o parcelamento do solo para fins 
urbanos em zonas urbanas, de expansão urbana ou de urbanização 
específica, assim definidas pelo plano diretor ou aprovadas por lei 
municipal.  
Parágrafo único - Não será permitido o parcelamento do solo: 
I - em terrenos alagadiços e sujeitos a inundações, antes de tomadas 
as providências para assegurar o escoamento das águas; 
Il - em terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo à 
saúde pública, sem que sejam previamente saneados; 
III - em terrenos com declividade igual ou superior a 30% (trinta por 
cento), salvo se atendidas exigências específicas das autoridades 
competentes; 
IV - em terrenos onde as condições geológicas não aconselham a 
edificação; 
V - em áreas de preservação ecológica ou naquelas onde a poluição 
impeça condições sanitárias suportáveis, até a sua correção. 

 

 Por tratar-se de área com lençol freático superficial (constatado pela 

presença de vários olhos d’água), nascentes e à margem de corpo hídrico, a 

utilização para a finalidade de produção de lotes urbanos é vedada, pois 

configura-se como área suscetível a inundações e acidentes geológicos 

especialmente frente à eliminação da vegetação nativa com vistas à ocupação 

por edificações e mudanças na forma como se dá o escoamento superficial das 

águas. Assim sendo, o parcelamento Por do Sol não poderia ter sido aprovado 

prevendo área de lotes em áreas de preservação permanente e sem a 

indicação das medidas que garantiriam a segurança e estabilidade das 
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encostas e das edificações. A inadequação da área para parcelamento com 

fins urbanos devido às condicionantes ambientais foi inclusive apontada em 

estudo que afigura-se incompleto nos autos (fl. 88), onde é reconhecido que a 

área possui um potencial erosivo reduzido por causa do solo argiloso, “embora 

o desmatamento exagerado tenda a romper tal equilíbrio”, bem como a 

existência de cabeceiras e margem de córrego cortando toda a área do terreno. 

Podemos constatar assim que a responsabilidade pelo parcelamento em 

área de preservação permanente cabe ao Município juntamente com o 

promovente do mesmo. Sobre o tema já decidiu o Tribunal de Justiça do 

Paraná: 

 
ADMINISTRATIVO AÇAO DE INDENIZAÇAO POR DANOS 
MATERIAIS E MORAIS LOTE 01 DA QUADRA 04 DO JARDIM VALE 
VERDE IMÓVEL EMBARGADO PELA SECRETARIA DO MEIO 
AMBIENTE DO MUNÍCIPIO DE LONDRINA IMPOSSIBILIDADE DE 
CONSTRUÇAO DE QUALQUER EDIFICAÇAO ÁREA DE 
NASCENTES E VÁRZEAS DENUNCIAÇAO À LIDE DO 
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PARCELAMENTO DO SOLO NAO 
CABIMENTO MAIORIA, VENCIDO O RELATOR. IMÓVEL 
EMBARGADO PELA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO 
MUNÍCIPIO DE LONDRINA PRELIMINARES REPELIDAS 
IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRUÇAO DE QUALQUER 
EDIFICAÇAO ÁREA DE NASCENTES E VÁRZEAS DANO 
DEVIDAMENTE COMPROVADO RESPONSABILIDADE DA 
EMPRESA QUE EFETIVOU O PARCELAMENTO DO SOLO E DA 
MUNICIPALIDADE QUE APROVOU O LOTEAMENTO IMÓVEL 
QUE NAO SE PRESTA AO FIM DESTINADO. DANO MATERIAL 
COMPROVADO QUANTUM CONSISTENTE NO VALOR QUE OS 
AUTORES DISPENDERAM PARA ADQUIRIR O LOTE E AS 
DESPESAS COM A RESPECTIVA DOCUMENTAÇAO INCIDÊNCIA 
DE CORREÇAO MONETÁRIA PELO INPC E JUROS DE MORA DE 
1% AO MÊS A PARTIR DO EVENTO DANOSO, QUE É A DATA 
QUE OS AUTORES FORAM NOTIFICADOS DA IMPOSSIBILIDADE 
DE CONSTRUÇAO NO IMÓVEL APLICAÇAO DA LEI 11.960/2009 A 
PARTIR DA SUA VIGÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO 
FIXAÇAO NO MONTANTE DE R$ 10.000,00 INCIDÊNCIA DE 
CORREÇAO MONETÁRIA PELO INPC A PARTIR DO 
ARBITRAMENTO E JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A PARTIR 
DO EVENTO DANOSO, QUE É A DATA QUE OS AUTORES 
FORAM NOTIFICADOS DA IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRUÇAO 
NO IMÓVEL APLICAÇAO DA LEI 11.960/2009 A PARTIR DA SUA 
VIGÊNCIA. RÉUS QUE DEVERAO ARCAR COM OS ÔNUS DE 
SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO. (TJPR. Apelação Cível n.º 
871.870-3 Origem: 4ª Vara Cível da Comarca de Londrina. Relator: 
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Des. Silvio Vericundo Fernandes. Data do julgamento: 16 de outubro 
de 2012) 

  

 Além das irregularidades no que diz respeito ao Código Florestal e à Lei 

n. 6.766/79 existe irregularidade no procedimento para a aprovação do 

parcelamento, qual seja a ausência de licenciamento ambiental. Este é exigido 

pela Resolução n. 31/1998 da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, que 

dispõe sobre o licenciamento ambiental. Esta define que os loteamentos são 

empreendimentos imobiliários e devem, portanto passar por processo de 

licenciamento, composto por licença prévia e licença de instalação, junto aos 

órgãos competentes.  

 Além da ação indevida por parte Município, conforme já descrito, este foi 

também omisso em sua atribuição de zelar pela conservação e manutenção de 

bem público. A área em que está sendo realizado o depósito irregular de 

resíduos sólidos e onde estão tendo origem parte dos problemas de drenagem 

é a porção da gleba destinada ao Município de Telêmaco Borba e averbada 

como Praça na Matrícula 21.215 do Registro de Imóveis da Comarca de 

Telêmaco Borba (fls. 45 – 48). O Código de Posturas do Município (Lei n. 

1.621/2007), em seu artigo 44, estabelece claramente a responsabilidade do 

Município na execução, direta ou por concessão, dos serviços de limpeza de 

ruas, praças e logradouros públicos. Além disso, o artigo 67 delimita que os 

proprietários dos terrenos tem obrigação de conservar seus imóveis em perfeito 

estado de segurança e limpeza. 

 
Art. 67. Os proprietários, moradores ou inquilinos deverão conservar 
seus imóveis em perfeito estado de segurança e limpeza, ficando 
obrigados à execução das medidas que forem determinadas pelo 
Poder Executivo Municipal para conservá-los.  
§ 1º. Os proprietários ou responsáveis pelos imóveis deverão tomar 
as medidas necessárias para evitar a formação de focos de insetos, 
principalmente a eliminação de recipientes que possam acumular 
água.  
§ 2º. É proibido queimar, mesmo nos próprios quintais, qualquer 
resíduo ou material para que não se moleste ou ponha em risco as 
pessoas e as propriedades circunvizinhas.  
§ 3º. Os proprietários de terrenos não ocupados são obrigados a 
realizar capina regularmente, sendo que:  
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I - aos proprietários de terrenos cobertos de mato ou servindo de 
depósito de lixo ou detritos serão notificados para que no prazo de 15 
(quinze) dias, a partir da notificação procederem a limpeza do imóvel 
e, quando for o caso, a remoção do lixo ou detritos nele depositados;  
II - expirado o prazo acima fixado, o órgão competente do Poder 
Executivo Municipal poderá executar os serviços de limpeza e 
remoção do lixo ou detritos, exigindo do proprietário o ressarcimento 
das despesas efetuadas, acrescidos de uma taxa de administração 
de 30% do valor da despesa e pagamento de multa. 

 

Além das exigências quanto à limpeza e manutenção dos terrenos, o 

Código de Posturas estabelece, em seu artigo 52, claramente a possibilidade 

de exigir construção de sarjetas ou drenos para garantir a estabilidade dos 

logradouros públicos e terrenos vizinhos: “Art. 52. O Município deverá exigir do 

proprietário do terreno, edificado ou não, a construção de sarjetas ou drenos 

para desvios de águas pluviais ou de infiltração, que causem prejuízo ou danos 

ao logradouro público ou aos proprietários vizinhos”. 

Assim fica clara a responsabilidade do Município no caso em tela, tanto 

por não zelar pelo bem público como pela autorização de parcelamento em 

área inadequada para tal fim. 

 

2. Há responsabilidade da Prefeitura de não fiscalizar previamente a 
construção das residências; caso afirmativo, caberia qual medida contra 
a Prefeitura Municipal. 
 

Não existe responsabilidade pelas edificações, mesmo porque em se 

tratando de parcelamento aprovado pelo Município e devidamente registrado 

junto ao Registro de Imóveis, não existe impedimento para a emissão de 

licença de construção que se constitui como um ato de controle da gestão 

municipal de um direito predeterminado quanto ao seu conteúdo (SILVA, José 

Afonso. Direito Urbanístico Brasileiro. São Paulo: Malheiros Editores Ltda, 

2012, 7ª edição, p.439). O nó crítico da situação em tela é anterior, no 

momento da autorização do parcelamento em questão. O Município deve agora 

suspender a emissão de novos alvarás de construções até que seja feita a 
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adequada contenção das encostas e eliminação dos riscos e não emitir alvarás 

de construção em área de preservação permanente. Além disso, deve sanear a 

área destinada a praça pública garantindo a limpeza, a adequada drenagem e 

a preservação das nascentes e olhos d’água.  

 
3. A responsabilidade pelo manilhamento e canalização de águas pluviais 
na Rua Israel, seria do Município, da Sanepar, ou do proprietário dos 
terrenos? 

 

 As obras de drenagem pluvial são de responsabilidade do loteador. O 

adequado projeto de drenagem bem como a delimitação das áreas de 

preservação permanente devem ser apresentados pelo loteador durante o 

processo de solicitação de autorização para loteamento e ser implantado pelo 

mesmo de acordo com cronograma de execução de obras pré-

estabelecido. José Afonso da Silva destaca a responsabilidade do loteador em 

oferecer condições de habitabilidade à população urbana. 

 
O parcelamento do solo para fins urbanos em sua forma mais 
característica – o loteamento (arruamento e divisão em lotes) – tem 
sido, entre nós, uma atividade urbanística de iniciativa de particulares, 
especialmente de proprietários de glebas (pessoas físicas ou 
empresas imobiliárias loteadoras). Neste caso, os particulares 
elaboram e executam planos urbanísticos, de acordo com normas e 
diretrizes das Prefeituras. Ainda assim, os particulares, em nome 
próprio, no interesse próprio e à própria custa e riscos, estarão 
exercendo uma atividade que pertence ao Poder Publico Municipal – 
qual seja, a de oferecer condições de habitabilidade à população 
urbana. Por isso é que os particulares, para desempenharem 
licitamente tal atividade, dependem de autorização municipal, como 
veremos adiante com mais pormenores. (SILVA, José Afonso. Direito 
Urbanístico Brasileiro. São Paulo: Malheiros Editores Ltda, 2012, 7ª 
edição, p.323) 

 

De acordo com a Lei n. 6.766/79, que dispõe sobre o parcelamento do 

solo urbano, a infraestrutura básica dos parcelamentos, definida como as 

instalações que garantem as condições de habitabilidade do lote, é constituída 

pelos equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, iluminação 
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pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica 

pública e domiciliar e vias de circulação (artigo 2°, §5°). O artigo 7° destaca 

ainda a obrigação da Prefeitura Municipal em indicar, de acordo com o 

planejamento estadual e municipal, entre outras diretrizes, “as faixas sanitárias 

do terreno necessárias ao escoamento das águas pluviais e as faixas não 

edificáveis”, tendo essa indicação o objetivo de garantir o devido escoamento 

de águas no parcelamento.  

Assim o registro do loteamento só pode ser realizado mediante a 

comprovação, pelo loteador, da execução das obras de infraestrutura ou 

apresentação de cronograma (com duração máxima de quatro anos) para a 

execução das mesmas.  

  
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; (Redação dada 
pela Lei nº 9.785, de 1999) 

 

Não restam dúvidas quanto a responsabilidade do loteador em implantar 

a infraestrutura. Essa obrigação é estendida ao Município após a aprovação do 

mesmo. Acerca desse tema podemos citar vasta e consolidada jurisprudência: 

 
Foi para coibir esse estado de coisas que a Lei n. 6.766/79 veio exigir 
que o registro do loteamento, com a venda de lotes somente poderia 
ser feito mediante o comprovante de verificação, pela Prefeitura, da 
execução das obras exigidas pela 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 (art. 18, inc. V). Isto é, tais obras são 
da estrita responsabilidade do loteador, sem as quais ele não pode 
registrar o loteamento; sem o registro, o loteamento tipifica ilícito civil 
e penal (art. 50 da mesma Lei). Se não estiverem concluídas essas 
obras, deve o loteador apresentar um cronograma, com a duração 
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máxima de dois anos, acompanhado de competente instrumento de 
garantia para a execução das obras, obras essas que são 
evidentemente de sua responsabilidade. Isto é, ele deve ter 
condições de garantir, com os seus recursos, o cumprimento das 
obrigações exclusivamente suas e que devem, em princípio, estar 
concluídas quando do registro. (STJ. Resp. 43.735-SP, Quarta 
Turma. Relator: Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira. Julgado em: 
12-11-1996)     
 
ENERGIA ELÉTRICA. REDE DE DISTRIBUIÇÃO. OBRA DE 
INFRAESTRUTURA. PARCELAMENTO DO SOLO. 
RESPONSABILIDADE FINANCEIRA. 
1. A responsabilidade financeira das obras de infraestrutura básica 
para implantação das redes de distribuição de energia elétrica 
destinadas ao atendimento de parcelamento do solo urbano é do 
loteador, o qual deve observar os padrões e normas regulamentares. 
Res. 384/2009 da ANEEL.  
2. Salvo ilegalidade no exercício do poder de regulamentação, não 
cabe ao Poder Judiciário alterar o regime jurídico da prestação dos 
serviços públicos fixado pelas agências reguladoras. Precedentes do 
STJ. 
3. Ausente prova inequívoca da verossimilhança da alegação e do 
fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, é de ser 
indeferida a antecipação de tutela.  
Recurso provido 
(TJRS; AI 70043971803; Vigésima Segunda Câmara Cível; Rel. 
Maria Isabel de Azevedo Souza. Julgado em 29-09-2011)  
 
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL AÇÃO CIVIL PÚBLICA 
PARCELAMENTO DO SOLO URBANO LOTEAMENTO 
IRREGULARIDADE OBRAS DE INFRAESTRUTURA AUSÊNCIA 
RESPONSABILIDADE DO LOTEADOR.  
É dever de todo loteador tomar as providências referentes ao 
parcelamento do solo e atender às exigências urbanísticas da Lei n° 
6.766/79, no que se inclui prover o local de infra-estrutura adequada 
ao sistema de coleta de esgoto e coleta de lixo. Sentença mantida. 
Recurso desprovido. 
(TJSP. Apelação com Revisão n. 0097886-92.2006.8.26.0000, 
Relator: Décio Natarangeli. Julgado em 28–09-2011)   

  
ADMINISTRATIVO – PARCELAMENTO DO SOLO – LOTEAMENTO 
– OBRAS DE INFRAESTRUTURA – RESPONSABILIDADE. 
Embora conceitualmente distintas as modalidades de parcelamento 
do solo, desmembramento e loteamento, com a Lei n. 9.785/99, que 
alterou a Lei de Parcelamento do Solo – Lei n. 6.766/79, não mais se 
questiona as obrigações do desmembrador ou do loteador. Ambos 
são obrigados a cumprir as regras do plano diretor. 
As obras de infraestrutura de um loteador são debitadas ao loteador, 
e quando ele é oficialmente aprovado, solidariza-se o Município. 
Obrigação solidária a que se incumbe o loteador, o devedor solidário 
acionado pelo Ministério Público. Recurso especial improvido. 
(STJ. RESP n. 263603/SP. Órgão Julgador: Segunda Turma. 
Relatora: Min. Eliana Calmon. Julgado em: 12-11-2002) 
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LOTEAMENTO – OBRAS DE INFRAESTRUTURA NÃO 
REALIZADAS – PREVISÃO LEGAL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – 
CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO E DO LOTEADOR – 
REEXAME NECESSÁRIO E APELO – DESPROVIMENTO.  
Há responsabilidade solidária do Município, este por omissão, e do 
empreendedor, quando em desrespeito à legislação federal e local, 
os lotes se apresentam à venda, independentemente de 
pavimentação e meio-fio, acreditando os adquirentes estarem 
aquelas benfeitorias incluídas (AP. Cív. N. 97.002089-9 de 
Canoinhas, Rel. Dês. Francisco Oliveira Filho, j. 20-5-97). 
(TJSC AP. Cív. N. 1997.002190-9, de Canoinhas, 1ª Câmara de 
Direito Público, Rel. João Martins, Julgado em: 05-09-2002). 
 
32/19 - AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. 
LOTEAMENTO URBANO AUTORIZADO. FALTA DE OBRAS DE 
INFRAESTRUTURA. LIBERAÇÃO INDEVIDA DE LOTES 
CAUCIONADOS. MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 
SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO. O município 
que é parte passiva legítima na ação civil pública em que se pede o 
reconhecimento de obrigação de fazer, consistente na implementação 
das benfeitorias e obras de infraestrutura pactuadas por ocasião de 
aprovação de projeto de loteamento de terra urbano, pois a ele cabia, 
não só autorizar, como fiscalizar o integral cumprimento do pactuado. 
O município, o seu servidor, bem como o loteador e seus sócios são 
solidariamente responsáveis pela execução de loteamento por ele 
aprovado e autorizado, conforme art. 30, VIII, da CF e art. 40 da Lei 
nº 6.766/99, no caso de não realização das obras de infraestrutura 
constantes do projeto de loteamento. (TJRO; RN 0135188-
42.2001.8.22.0001; C.Crim.; Rel. Des. Renato Mimessi; DJERO 
21/09/2010) 

  

 Quanto a SANEPAR, essa não possui a priori, obrigação de executar 

obras de drenagem pluvial, sendo de sua responsabilidade somente nas 

situações em que o Município estabelece contrato de concessão com a 

companhia para que esta execute tais serviços. Mesmo os serviços de 

abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto sanitário, só são 

realizados pela SANEPAR mediante contrato de concessão celebrado entre a 

empresa e o Município. No município de Telêmaco Borba, segundo 

informações da Análise Temática Integrada realizada para a elaboração do 

Plano Diretor, a SANEPAR detém apenas a concessão dos serviços de 

abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto. 
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Assim, a responsabilidade pelas obras de drenagem pluvial é do 

loteador sendo, nos casos em que esse for omisso, compartilhada com o 

Município.   

 
4. Possível, diante da licença expedida pelo Município para construção 
das residências, a responsabilização deste pelos prejuízos sofridos pelos 
proprietários? 

 

 O Município tem responsabilidade pela aprovação de parcelamento em 

conflito com a legislação vigente, permitindo a ocupação em áreas de 

preservação permanente, que não só ocasionaram danos ao meio ambiente 

como também colocou em risco a vida e a integridade física dos moradores do 

local, implicando ainda em perdas materiais. Além disso, a não realização das 

obras de drenagem e o depósito de resíduos sólidos em área destinada à 

implantação de uma praça, agravaram a já delicada estabilidade das encostas 

no local. Assim, mesmo não sendo possível, mediante as informações 

apresentadas, estabelecer precisamente o nexo causal dos desmoronamentos, 

fica clara a responsabilidade do Município (tanto por ação indevida como por 

omissão) e do loteador por parcelar área de preservação permanente e não 

executar as devidas obras de drenagem pluvial.    

 

Além dos questionamentos realizados pela 1ª Promotoria de Justiça de 

Telêmaco Borba, restam as questões formuladas pelo Excelentíssimo Sr. 

Alberto Vellozo Machado, Procurador de Justiça e Coordenador do Centro de 

Apoio das Promotorias de Justiça de Habitação e Urbanismo do Ministério 

Público do Estado do Paraná (fls. 113 – 114).   

A seguir elencamos as questões com as devidas respostas. 
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a) Independentemente da direta responsabilidade da municipalidade, qual 
foi seu efetivo papel preventivo/paliativo/resolutivo da questão 
(fiscalizações, emissão de licenças etc.)? 

 

A resposta a essa questão já está contempladas nas questões 01 a 04 

da 1ª Promotoria de Justiça de Telêmaco Borba. O Município é responsável por 

emissão de licença de loteamento sem o respeito à legislação vigente, 

especialmente no tocante às áreas de preservação permanente e a exigência 

de licenciamento ambiental. O Município foi ainda omisso ao não fiscalizar e 

não realizar a devida manutenção do terreno destinado à implantação de uma 

praça pública.  

 

b) Houve avaliação área como de risco (sujeita a desmoronamentos) e por 
que seria de risco (causas naturais ou provocadas pelo fator humano)? 

 

 A previsão legal da existência de áreas de preservação permanente é 

devida tanto à preocupação com a conservação dos recursos naturais quanto à 

segurança desses espaços. A manutenção da vegetação nativa em um raio de 

50 metros em torno de nascentes e olhos d’água e 30 metros ao longo das 

margens dos corpos hídricos deve-se tanto a necessidade de preservar a 

qualidade das águas como impedir a erosão e a instabilidade dessas encostas. 

A ocupação indiscriminada de áreas frágeis ambientalmente podem acarretar 

em instabilidade desses locais e acarretar prejuízos materiais e à vida. 

 

c) Qual tipo de análise técnica seria possível? 

 

 Faz-se necessário verificar o processo de licenciamento do 

parcelamento de forma integral para analisar as soluções de drenagem 

propostas pelo loteador e/ou indicadas pelo Município. Essa confirmação é 

importante para dimensionar se houve falhas no projeto quanto à delimitação 
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das áreas de preservação permanente e na definição do projeto de drenagem, 

ou se a omissão ocorreu no momento da implantação do mesmo se agravando 

pela ausência de fiscalização do Município para se fizesse cumprir as medidas 

necessárias.  

 

d) Seria o caso de solicitar apoio da Defesa Civil Estadual ou da local, se 
houver? 

 

 Deve-se solicitar que a Defesa Civil verifique a estabilidade das 

edificações no local e interdite as que estiverem em situação de risco, de 

acordo com o disposto no artigo 42 do Código de Obras de Telêmaco Borba, 

até que sejam tomadas as medidas cabíveis para a contenção das encostas 

evitando o agravamento da situação. Além disso, o Município não deve 

conceder mais licenças para a construção de novas habitações no local até 

que sejam realizados os estudos técnicos de drenagem e tomadas as medidas 

necessárias para garantir a estabilidade do solo no local.   

 

São as considerações, 

 

Curitiba, 12 de agosto de 2013. 

 

 

 

 

______________________________ 

Laura Esmanhoto Bertol 

Assessora Urbanista 

 

 


