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Consulta n. 17 / 2013 

 

Ementa: EDIFICAÇÃO DE ESQUINA CONSTRUÍDA 

SEM ALVARÁ QUE AVANÇA SOBRE AS FAIXAS 

“NON AEDIFICANDI” DE RECUO OBRIGATÓRIO. 

FALHA DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL NO DEVER 

DE CONTROLE DAS EDIFICAÇÕES URBANAS. 

IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO POR MEIO 

DO INSTRUMENTO DA OUTORGA ONEROSA DO 

DIREITO DE CONSTRUIR E/OU INCIDÊNCIA DE 

MULTA. DEMOLIÇÃO OBRIGATÓRIA PARA 

REPARAR OS DANOS URBANÍSTICOS NÃO 

CONVERSÍVEIS EM PECÚNIA. 

 

 A 8ª Promotoria de Justiça da Comarca de Guarapuava consulta 

este Centro de Apoio das Promotorias de Justiça de Habitação e 

Urbanismo do Ministério Público do Estado do Paraná para que analise 

o caso a seguir exposto e responda os quesitos por ela apresentados.  

 

1. O CASO  

 

Instaurou-se procedimento administrativo n. 00059.12.000431-6 

para que o Ministério Público acompanhasse o licenciamento 

urbanístico de edifício residencial de apartamentos em terreno urbano 
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localizado na esquina das Ruas “.......” e “.......”, bairro “.......”, em 

Guarapuava – PR, obra de construção civil de responsabilidade da “.......”.  

Constatou-se que, embora o prédio não esteja acabado, a 

estrutura da edificação já foi implantada e avança nos recuos tanto da 

Rua “.......”como da Rua “.......”.  

Na Rua “.......” a construção avançou uma faixa de 1,5 metro de 

largura (se observado o mínimo de 3 metros de largura, redução 

somente possível mediante consulta prévia, in casu não efetuada) ou de 

3,5 metros de largura (se observado o parâmetro básico de recuo, no 

Município, de 5 metros de largura). Na Rua “.......”, o avanço foi de 1,0 

metro do parâmetro básico de recuo (3 metros de largura). 

A irregularidade das obras está documentada em notificação do 

CREA-PR, que realizou inspeção no canteiro de obras (Relatório de 

Fiscalização n. 2012-07-3325004, constante de fls. 03/06 dos autos).  

Recebendo cópia dessa notificação, a 8ª Promotoria de Justiça de 

Guarapuava instaurou o procedimento ministerial n. 00059.12.0004-

32/6, na data de 22 de novembro de 2012.   

A edificação foi iniciada clandestinamente porque não contava 

com alvará de construção expedido pelo Município de Guarapuava.   

Houve apenas a solicitação de aprovação de projeto (Protocolo n. 

3438 de 08/03/12), que recebeu negativa do Departamento de 

Aprovação de Projetos (fls. 09) em razão da desconformidade da obra 
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projetada com a Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo – Lei n. 

024/2008. 

O projeto arquitetônico não está juntado no processo 

administrativo porque o empreendedor requerente “retirou o projeto 

arquitetônico para fazer correções” (vide Memorando n. 

201/2012/SMHU/DEAPRO – fl. 60). 

Em 25 de maio de 2012, a Secretaria Municipal de Habitação e 

Urbanismo lavrou a notificação n. 23176 ao responsável técnico da 

engenharia, Engenheiro Civil “.......”, embargando administrativamente a 

obra devido à falta de alvará de construção e por se constatar que o 

prédio já avançava na faixa de recuo em face das vias públicas (fl. 63).  

Na mesma data, o Secretario Municipal de Habitação e 

Urbanismo solicitou à Procuradoria Geral do Município que promovesse 

o embargo judicial da edificação (fl. 62). Tal medida não se efetivou, 

com base no parecer de lavra do Dr. “.......”, datado de 03 de setembro 

de 2012, cujo conteúdo afirmava que como o empreendedor-

requerente, por meio de Escritura Pública (Livro 238-N, fl. 99 do 

Tabelionato de Guarapuava – fl. 66), declarou o erro, renunciando ao 

direito a qualquer indenização, bem como se comprometeu a 

comunicar e indenizar pessoalmente terceiros no caso de alienação do 

imóvel, a “procuradoria não encontra óbice no prosseguimento do 

pedido de alvará de construção” desde que se gravasse no alvará e no 

certificado de conclusão da obra a irregularidade e a restrição (fl. 67).  
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Com lastro nesse parecer jurídico, a Secretaria Municipal de 

Habitação e Urbanismo expediu o Alvará de Licença para Construção n. 

621/2012 (fl. 68).  

Então, o Ministério Público solicitou esclarecimentos sobre a 

justificativa para conceder alvará de licença diante da desconformidade 

da obra com a Lei Municipal 24/2008 o que ensejou que a Procuradoria 

do Município de Guarapuava, em 05 de novembro de 2012, revogasse o 

parecer jurídico e suspendesse o alvará de construção erroneamente 

expedido (vide fls. 76/80).  

O empreendedor imobiliário foi notificado do cancelamento do 

alvará e do embargo administrativo em 26 de novembro de 2012 

(notificação n. 02341 (fls. 118). Não obstante, as obras continuaram, 

conforme constatado em 04 de dezembro de 2012 por diligência e 

documentação fotográfica de n. 79147 do CREA-PR (fls. 90/92).  

Ouvido na Promotoria de Justiça, o Sr. Dr. “.......”, advogado e 

sócio-administrador da sociedade de propósito específico “.......” 

expressamente reconheceu que o alvará de construção foi obtido 

depois de a obra haver sido iniciada (fl. 107).  

Por fim, em 02 de abril de 2013, com lastro no parecer da 

Procuradoria Geral do Municiípio (fls. 130/134), o Prefeito Municipal 

utilizou o instrumento da outorga onerosa do direito de construir e 

incidência de multa para fins de “regularização” da obra (fl. 136/137).  
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2. QUESTIONAMENTOS DA 8ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA 

COMARCA DE GUARAPUAVA E RESPOSTAS DO CAOP-HABITAÇÃO E 

URBANISMO 

 

a) É viável, sob o ângulo técnico e jurídico, solucionar o caso 

concreto por meio de assinatura de Termo de Ajustamento de 

Conduta, por meio do qual o construtor se comprometa a 

indenizar o Município pela parcela non aedificandi ocupada 

irregularmente?  

 

Não. A única solução cabível é a demolição da parte do prédio 

que avançou na faixa de recuo comprometendo futuras ampliações da 

via pública.  

Esclarece o renomado professor e pioneiro no estudo do Direito 

Urbanístico no Brasil, José Afonso da SILVA (Direito urbanístico. 6ª ed. 

São Paulo: Malheiros, 2010, p. 209-211), que  

o plano de alinhamento destinado a promover o 

alargamento do logradouro público atinge os terrenos 

fronteiriços, edificados ou não-edificados, criando, em 

relação à faixa afetada, uma restrição de inedificabilidade 

(faixa non aedificandi), que a doutrina denomina servidão de 

recuo, porque, até sua efetiva incorporação no domínio 

público, se caracterizará como um recuo dentro da 

propriedade privada, sem direito de construir, a serviço da 

ampliação do domínio público.  
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 As construções existentes nos terrenos atingidos 

passam a ser considerados não-conformes; mas uma não-

conformidade tolerada, sujeita às restrições próprias do 

regime jurídico dessa situação tais como proibição de 

ampliações que agravem a desconformidade, obediência ao 

novo alinhamento e regras de ocupação do solo no caso de 

demolição e reedificação, admissão – contudo, e tão-

somente – de reformas essenciais à segurança e à higiene.  

 Os terrenos não-edificados poderão receber 

edificação, observando o novo alinhamento, além das 

demais exigências de ocupação do solo.  

 Vê-se, daí, que nas parcelas atingidas pelo 

alinhamento não se admite construção nova alguma, porque 

ficam sujeitas à limitação non aedificandi, dita “servidão de 

recuo”, que não se reputa incorporada, ainda, ao domínio 

público, nem mesmo quanto aos terrenos nus e não-

fechados, como se dá no sistema francês. Entre nós a 

transferência delas para a competente declaração de 

utilidade pública, pois o alinhamento, no razoável vir a tê-lo; 

ou por outra forma de aquisição admitida em Direito. 

Enquanto não houver a incorporação, a faixa ficará gravada 

com a dita servidão de recuo, sujeitando-se às restrições non 

aedificandi.  

 Trata-se de restrição geral; e, portanto, não gera, por 

princípio, direito a indenização, mesmo porque a limitação 

atinge apenas o direito de construir na área, que pode ser 

utilizada para outros fins econômicos – estacionamento, por 

exemplo. 

 

 Com efeito, indenização por construção indevida na faixa de 

recuo configura objeto ilícito que não pode ser veiculado em Termo de 
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Compromisso de Ajustamento. Não há medidas que possam compensar 

os danos causados à ordem urbanística pela construção irregular.  

 

b) Em caso positivo, quais seriam os parâmetros para o 

cálculo desse valor? 

 

Prejudicado. 

 

c) Em caso positivo, quais são as medidas que devem ser 

adotadas para preservar os interesses dos adquirentes das 

unidades residenciais em comento? 

 

Prejudicado pela resposta à questão “a”, bem como pela 

circunstância de não se verificar interesse/direito tutelável pelo 

Ministério Público em questão patrimonial a ser resolvida (perdas e 

danos) entre pessoas maiores, capazes e não integrantes de grupos 

vulneráveis / hipossuficientes.  

 

d) Caso a assinatura do Termo de Ajustamento de Conduta 

não seja viável, qual é a solução jurídica e tecnicamente 

adequada para o caso concreto?  

 

A demolição da edificação irregular, cabendo ao Município de 

Guarapuava promovê-la. Havendo omissão do Município nesse sentido, 
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o Ministério Público tem legitimidade de promover a ação judicial 

cabível contra a Incorporadora e contra o Município para que a 

demolição se concretize.   

 

e) O Ministério Público possui legitimidade para capitanear a 

solução sugerida nas respostas aos itens “a”, “c” e “d”, acima? 

Caso negativo, quais providências devem ser adotadas? 

 

Cumpre ao Ministério Público fiscalizar se o Município de 

Guarapuava cumprirá sua obrigação de tutelar a ordem urbanística e 

tomar as medidas administrativas e judiciais cabíveis para que a 

demolição seja efetivada. Configurada omissão, o Ministério Público 

tem legitimidade para ingressar com as medidas judiciais cabíveis em 

face da Incorporadora e do Município.  

Destaca Hely Lopes MEIRELLES (Direito Municipal Brasileiro. 12ª 

ed. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 533) que o controle das construções 

urbanas é atribuição específica do Município, não só para assegurar o 

ordenamento da cidade em seu conjunto como para se certificar da 

segurança, da salubridade e da funcionalidade de cada edificação, 

individualmente considerada.  

Esse controle, portanto, se desdobra em controle técnico-

funcional da edificação, referente à sua estrutura e ao seu uso 

individual, e em controle urbanístico, que cuida da integração do 

edifício na cidade, visando a harmonizá-lo com o complexo urbano.  



 

 

 

Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Habitação e Urbanismo 

9 
 

Nesta linha, o procedimento ministerial traz registros de que o 

Poder Público do Município de Guarapuava agiu mal no cumprimento 

de seus deveres de controle da construção urbana em testilha e não 

pode quedar-se inerte ou ter uma atuação insuficiente na preservação 

das faixas de recuo predial (non aedificandi) sob pena de comprometer 

a qualidade da cidade e da mobilidade urbana. Por óbvio, um prédio 

que avança numa esquina de vias - uma delas inclusive coletora (Rua 

Vicente Machado) - prejudica a visibilidade dos condutores de veículos 

automotores, e, por consequência, a segurança do trânsito.  

Tais questões são indisponíveis por natureza e só podem ser 

objeto de tutela específica, não sendo conversíveis em pecúnia.  

 

f) A solução adotada pelo Município de Guarapuava às fls. 

129/138 é jurídica e tecnicamente correta?  

 

As folhas 129/138 veiculam ato de concessão de outorga onerosa 

do direito de construir com a finalidade de “regularizar” a edificação na 

área do recuo. Tal solução não se apresenta viável no caso em tela, 

ofendendo a legislação de regência sobre a matéria. 

A Outorga Onerosa do Direito de Construir, instrumento previsto 

pela Lei Federal 10.257 de 2001, estabelece que o Plano Diretor pode 

fixar áreas nas quais o direito de construir será exercido acima do 

coeficiente de aproveitamento básico adotado (entendido este como a 

relação entre a área edificada e a área do terreno). 
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A Lei Municipal Complementar m. 16/2006, Plano Diretor do 

Município de Guarapuava, em seu art. 85, parágrafo único, determina 

que a outorga onerosa do direito de construir também poderá ser 

aplicada nos lotes com testadas para os eixos viários principais e para a 

regularização de edificações, desde que garantidas as condições de 

habitabilidade e de qualidade ambiental e mediante contrapartida 

financeira a ser prestada pelo beneficiário. Os recursos auferidos desta 

maneira deverão necessariamente ser aplicados no atendimento às 

finalidades legais, entre elas, a regularização fundiária de 

assentamentos precários, a execução de programas de habitação de 

interesse social, a proteção do patrimônio histórico, cultural e 

ambiental, a implantação de equipamentos públicos, entre outras. 

Por sua vez, o Decreto Municipal 1.462 de 2007, o qual 

regulamenta a Outorga Onerosa do Direito de Construir no Município 

de Guarapuava, define o instituto como concessão emitida pela 

Administração para edificar acima dos índices urbanísticos básicos 

estabelecidos, resultantes dos fatores ‘taxa de ocupação’ (proporção 

entre a área da base da edificação e a área total do lote) e ‘ coeficiente 

de aproveitamento’. 

A outorga onerosa tem como princípio garantir a justa 

distribuição dos ônus e bônus da urbanização de forma que as 

edificações que possuam área construída superior ao básico 

estabelecido em lei compensem os impactos (redes de infraestrutura e 

equipamentos públicos) causados pelo adensamento gerado na região 
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do empreendimento. Por meio deste instrumento se autoriza, por 

exemplo, construir mais pavimentos ou aumentar a área total 

construída, porém jamais a ocupação da área de servidão de recuo. 

Essa possibilidade não se refere, portanto, a outros parâmetros 

urbanísticos tais como recuos, afastamentos, taxa de permeabilidade e 

dimensões de testada e lote mínimo. O respeito a essas medidas é 

essencial à permeabilidade do solo, à adequada visibilidade das vias 

públicas – especialmente em se tratando de prédios de esquina – e à 

viabilização de futuros alargamentos das vias públicas. Trata-se, no 

presente caso, de uma utilização torta do instrumento, que fere, ainda, 

o princípio da isonomia, vez que o devido alinhamento é obrigação 

geral, imposta indistintamente a todos os empreendimentos urbanos.  

Ainda, a edificação irregular situada nas esquinas das ruas “.......” 

com “.......” sequer atinge os parâmetros básicos, no que diz respeito à 

taxa de ocupação e coeficiente de aproveitamento determinados pela 

lei municipal de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo. Logo, não se 

verifica nem mesmo a hipótese de incidência da outorga onerosa/solo 

criado.  

Os recuos das edificações em face da via pública não se 

flexibilizam pela aquisição de potencial construtivo e a Lei Municipal de 

Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo de Guarapuava não prevê, em 

nenhum hipótese, a redução dos recuos abaixo de 3 (três) metros.  

A lição de José Afonso da SILVA (Direito Urbanístico Brasileiro. 6ª 

ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 265) esclarece que a modificação dos 
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parâmetros urbanísticos por meio de outorga onerosa do direito de 

construir deve sempre ter previsão legal e 

 

só pode ocorrer onde a lei de zoneamento a permite, 

porque é imprescindível a vinculação do instituto com o 

zoneamento, sob pena do solo criado se transformar em 

instrumento deformador da cidade ou até em um simples 

meio de arrecadação de recursos financeiros. Quer dizer, é 

necessário um instrumento que o limite, assim como é 

indispensável obedecer à proporcionalidade entre solo 

público e solo privado (grifos nossos). 

 

A edificação em questão poderia valer-se da Outorga Onerosa do 

Direito de Construir para aumentar a área total da edificação, 

aumentando o número de pavimentos, porém descabido o instrumento 

para avançar na faixa non aedificandi dos recuos obrigatórios.  

A legislação municipal prevê, em casos excepcionais, uma 

margem de flexibilização do recuo de 5 (cinco) para 3 (três) metros da 

via pública, mediante consulta prévia.  Ocorre que no caso concreto, o 

edifício avança para além mesmo da faixa mínima de 3 (três) metros, 

tornando injustificável a aplicação da Outorga Onerosa. 

Ad argumentandum tantum, ainda que se vislumbrasse 

possibilidade de utilização do referido instrumento, seria necessário 

observância ao procedimento legal, qual seja, apreciação preliminar 

pelo Conselho do Plano Diretor de Guarapuava, segundo artigo 86, § 2º 

do Plano Diretor Municipal. Tampouco há clareza, objetividade e 
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transparência nos critérios empregados pela municipalidade no cálculo 

do valor total cobrado do incorporador imobiliário. 

Sendo assim, é nula, de plano, a concessão formalizada no Termo 

de fls. 136/137.  

 

g) Em caso negativo, quais as medidas devem ser adotadas 

diante da notícia de que já foi ela implementada? 

 

Não há alternativa à demolição. Qualquer outra providência é 

juridicamente inválida e não hábil à regularização da situação. A 

demolição é a sanção prevista expressamente no Código de Obras do 

Município de Guarapuava (Lei n. 51/1987) para tais casos, 

especialmente diante do embargo administrativo já levado a cabo: 

 

SEÇÃO II  

Dos Embargos 

Art. 71 – Obras em andamento, sejam elas construções ou 

reformas, serão embargadas, sem prejuízo das multas 

quando:  

(...) 

V. O alinhamento não for respeitado.  

(...) 

§ 3º - Se o embargo for procedente seguir-se-á a demolição 

total ou parcial da obra. 

 

Nesta toada, há precedente do Tribunal de Justiça do Estado do 

Paraná reconhecendo a inviabilidade de regularização de edificação que 

desrespeita o recuo previsto na legislação municipal. Em outros termos, 
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a única medida cabível é, de fato, a demolição, por imperativo do 

interesse público, o qual sobrepõe-se ao particular: 

 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 705.205-9, DE LONDRINA, 9ª 

VARA CÍVEL  

Apelante: “.......”. 

 Apelado: MUNICÍPIO DE LONDRINA. 

 Relator: Juiz de Direito Substituto de 2º Grau 

ROGÉRIO RIBAS(1) 

 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DEMOLITÓRIA. 

EDIFICAÇÃO DE MURO SEM A OBSERVÂNCIA DA 

METRAGEM DO RECUO OBRIGATÓRIO. VIOLAÇÃO À 

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE REGE A MATÉRIA. 

OBRA QUE DEVE SER DEMOLIDA. IMPOSSIBILIDADE 

DE CONVALIDAÇÃO DO ATO IRREGULAR. 

PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O 

PARTICULAR. PLEITO DE MINORAÇÃO DA VERBA 

HONORÁRIA QUE MERECE SER ATENDIDO. 

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO 

PARCIALMENTE. 

 

Ainda que tenha ocorrido a equivocada expedição de alvará de 

construção (em data em que a obra já estava irregular, repita-se, 

avançando sobre a faixa de recuo), a demolição se impõe, não gerando 

o ato eivado de nulidade (alvará), qualquer direito para o incorporador: 
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APELAÇÃO CÍVEL N 351138-4 DA 1ª VARA DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CURITIBA 

APELANTE: “.......” 

APELADO: MUNICÍPIO DE CURITIBA 

APELADO: DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO DA 

SECRETARIA DE URBANISMO DE CURITIBA E 

OUTRO 

RELATOR: DES. MARCOS DE LUCA FANCHIN.  

 

ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE CURITIBA QUE 

CASSA DOIS ALVARÁS DE INTERESSE DAS 

IMPETRANTES: UM DE CONSTRUÇÃO POR 

IRREGULARIDADES NA OBRA; OUTRO DE 

FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE 

ESTACIONAMENTO EXPLORADO PELAS AUTORAS 

NO MESMO IMÓVEL, POR AUSÊNCIA DE 

ADEQUAÇÃO DA OBRA À LEGISLAÇÃO VIGENTE. 

ALEGAÇÃO DAS IMPETRANTES QUE A OBRA FOI 

REGULARIZADA. JUIZ QUE DENEGOU A 

SEGURANÇA.  

ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO QUE FOI CONCEDIDO 

APENAS PARA QUE A OBRA FOSSE REGULARIZADA. 

REGULARIZAÇÃO ESTA QUE, NA SEQÜÊNCIA, NÃO 

FOI ATENDIDA PELAS AUTORAS. VISTORIA DO 

ÓRGÃO COMPETENTE DA PREFEITURA QUE 

COMPROVA A CONTINUIDADE DAS 

IRREGULARIDADES. AUTORAS QUE TIVERAM 

OPORTUNIDADE DE REGULARIZAÇÃO DA OBRA. 
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ALVARÁ CORRETAMENTE CASSADO, BEM COMO 

COM CORRETO ENCAMINHAMENTO PARA A 

PROCURADORIA JURÍDICA PARA A DEVIDA AÇÃO 

COMINATÓRIA (DEMOLITÓRIA). 

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE 

ESTACIONAMENTO. ATO LEGAL DA 

ADMINISTRAÇÃO, POR NÃO PODER O SERVIÇO DE 

ESTACIONAMENTO FUNCIONAR EM OBRA 

IRREGULAR, AUSÊNCIA DE OFENSA A DIREITO 

LIQUIDO E CERTO.  

RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.  

 

Nesse sentido, o parecer final da Procuradoria-Geral do Município 

é flagrantemente teratológico ao afirmar que “a solução lógica seria a 

demolição da obra para adequá-la ao recuo frontal legalmente 

estabelecido, sem que fossem necessárias indenizações, ante a ciência 

da irregularidade da obra executada por parte do proprietário” (fl. 132), 

recomendando, entretanto, medida diversa da confessadamente mais 

apropriada para o caso. Neste cenário, a ‘solução lógica’ da demolição 

é, com efeito, a única que se sustenta juridicamente. 

 

h) Demais considerações que se reputar relevantes. 

Ocorrendo indícios de falta funcional e até de prática de 

improbidade administrativa, consubstanciada em permitir que ato do 

processo administrativo de licenciamento urbanístico fosse retirado (o 
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projeto arquitetônico) e que se concedesse alvará de construção a 

despeito das irregularidades factualmente constatadas e notórias, bem 

como em vista da concessão de outorga onerosa de direito de construir 

sem devida oitiva do Conselho do Plano Diretor do Município e fora das 

hipóteses legais, recomenda-se a extração de cópias e remessa à 

Promotoria de Justiça incumbida da proteção do Patrimônio Público e 

da Probidade Administrativa para apuração e providências. 

É o entendimento deste CAOP-Habitação e Urbanismo.  

 

Curitiba, 17 de abril de 2013. 
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