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CONSULTA 53/2015 

 
EMENTA: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE 
TERRENOS BALDIOS. DEVER ATINENTE AO 
PROPRIETÁRIO E/OU USUÁRIO DO LOTE 
URBANO, COMO DECORRÊNCIA DA FUNÇÃO 
SOCIAL DA PROPRIEDADE. DIREITO DE 
VIZINHANÇA: TEORIA DO USO ANORMAL. 
CAUSAÇÃO DE INCOMODIDADE QUE PODE 
ENSEJAR RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL, 
INCLUSIVE COM ESCOPO INDENIZATÓRIO POR 
DANOS MORAIS. PODER-DEVER DE POLÍCIA IN 
VIGILANDO DO MUNICÍPIO. FISCALIZAÇÃO  NOS 
TERMOS DA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA E DAS 
POSTURAS MUNICIPAIS. NOTIFICAÇÃO E 
SANÇÕES ADMINISTRATIVAS QUE DEVEM 
IMPOR-SE TAMBÉM PELA VIA JUDICIAL, EM 
CASO DE RECALCITRÂNCIA. POSSIBILIDADE 
EXTRAORDINÁRIA DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO 
DE LIMPEZA PELO PODER PÚBLICO, NAS 
HIPÓTESES EMERGENCIAIS AUTORIZADAS 
POR LEI ESPECÍFICA. DIREITO DE REGRESSO 
DOS VALORES DESPENDIDOS. CAUTELAS 
QUANTO À FORMA DE COBRANÇA DA 
CHAMADA “TAXA DE ROÇADA”. EVENTUAL 
APLICAÇÃO DOS INSTITUTOS DO 
PARCELAMENTO, EDIFICAÇÃO E UTILIZAÇÃO 
COMPULSÓRIOS (ARTS. 5º A 7º DA LEI 
10.257/2001) OU DA ARRECADAÇÃO POR 
ABANDONO (ART. 1.276 CC/2002). SITUAÇÃO 
PASSÍVEL DE TUTELA PELO MINISTÉRIO 
PÚBLICO NO ÂMBITO DE DEFESA DA ORDEM 
URBANÍSTICA (ART. 1º, VI DA LEI 7.347/1985).  
 

 

Na data de 15 de abril de 2015, este Centro de Apoio Operacional 

foi consultado pela Promotoria de Justiça da Comarca de Ampére, buscando 

dirimir dúvida atinente à limpeza e conservação de terrenos não edificados 
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localizados no Município de Ampére, de responsabilidade eminentemente de seus 

respectivos proprietários que, no entanto, vêm descumprindo tal dever, e as 

medidas passíveis de serem capitaneadas. 

De partida, é sabido que a Constituição Federal garante, em seu 

artigo 5º, XXII1, o direito de propriedade. Trata-se, no entanto, de direito relativo, 

limitado estritamente aos contornos da função social, conforme consagra o 

seguinte inciso2 da Magna Carta. Concomitantemente, o Código Civil de 2002 

dispõe, em seu artigo 1.228, §1º3, que o direito de propriedade será exercido em 

consonância com suas finalidades econômicas e sociais.  

Nem por outra razão foi que o legislador incorporou a teoria do uso 

anormal da propriedade, no art. 1.277 do diploma civil basilar: 

 
Art. 1.277. O proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer 
cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos 
que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha. 
Parágrafo único. Proíbem-se as interferências considerando-se a natureza da 
utilização, a localização do prédio, atendidas as normas que distribuem as 
edificações em zonas, e os limites ordinários de tolerância dos moradores da 
vizinhança. 
 

 Inicialmente conformadas sob a lógica dos direitos de vizinhança (o que 

legitima ativamente os proprietários e possuidores de imóveis lindeiros às ações 

judiciais pertinentes, inclusive de escopo indenizatório, ante danos morais 

                                                             
1 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
XXII - é garantido o direito de propriedade; 
2 XXIII - a propriedade atenderá a sua função social; 
3 Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la 
do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. 
§1º O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades 
econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em 
lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e 
artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas. 
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injustamente suportados45), tais interferências podem assumir, todavia, 

envergadura coletiva ou difusa, a depender do grau de impacto gerado sobre o 

meio ambiente urbano. Nessa escala, evidencia-se verdadeira ofensa à ordem 

urbanística, interesse tutelável pelo Ministério Público, uma vez que abarcado pelo 

art. 1º, VI da Lei Federal n. 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública). 

Ademais, de acordo com o Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001), 

em seu artigo 39, “a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende 

às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor, 

assegurando o atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à qualidade 

de vida, à justiça social e ao desenvolvimento das atividades econômicas, 

respeitadas as diretrizes previstas no art. 2º desta Lei”.  

                                                             
4 Nesse sentido: “EMENTA: Agravo de instrumento. Direito de vizinhança. Antecipação de tutela 
concedida em ação de obrigação de fazer. Limpeza de terreno onde situada torre de transmissão 
de sinal de telefonia celular e promoção de afugentamento de pássaros que se empoleiram na 
torre. Prova inequívoca dos fatos e da verossimilhança da alegação, tanto dos males causados 
pela falta de manutenção da limpeza quanto dos transtornos causados pelas aves, presentes nos 
autos. Tutela antecipada bem concedida para o momento processual. Recurso improvido.” (TJSP. 
Agravo de Instrumento nº 2065485-25.2014.8.26.0000. 34ª Câmara de Direito Privado. Rel.: Des. 
Soares Levada. Data do Julgamento: 16 de junho de 2014). 
 
5 APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO ORDINÁRIA COMINATÓRIA 
CUMULADA COM PEDIDO DE DANO MORAL. PRETENSÃO CONFIGURADA. 1. Trata- se de 
ação ordinária ajuizada no exercício do direito de vizinhança objetivando a regularização da 
situação do imóvel com providências como: cercamento, edificação e reparos necessários à 
limpeza do terreno cumulada com pedido de danos morais, julgada procedente na origem.2. O 
direito de vizinhança ut art. 1.277 do Código Civil permite o ajuizamento da presente ação, pois ao 
proprietário assiste não só o direito à propriedade, mas os deveres a ela inerentes de guarda e 
zelo. 3. As disposições da LC 234/90 do Município de Porto Alegre estipula o dever do proprietário 
de cercar, limpar e conservar em bom estado o imóvel de sua propriedade. É o caso dos autos, 
porquanto, a demandada, segundo a robusta prova dos autos não despedeu quaisquer cuidados 
ao imóvel, submetendo os vizinhos a questões de pouca saúde, higiene e bem-estar. Multa por 
descumprimento mantida no percentual arbitrado. 4. Caracteriza dano moral indenizável a conduta 
omissiva, por diversos anos da demanda em submeter seus vizinhos à excessivo perigo de 
contágio sem tomar qualquer providência. Omissão da demandada.5. O quantum da indenização 
por dano moral não deve ser irrisório, de modo a fomentar a recidiva, mas não deve ser 
desproporcional ou exagerado, de modo a acarretar enriquecimento. No caso concreto, o valor da 
indenização dos danos morais deve minorado para R$ 3.000,00 (...), em observância ao princípio 
da proporcionalidade e razoabilidade. DUPLA APELAÇÃO. APELAÇÃO DA AUTORA 
DESPROVIDA E APELAÇÃO DA DEMANDADA PARCIALMENTE PROVIDA. (TJRS. AC 
70035302967. 18ª Câmara Cível. Rel.: Des. NIWTON CARPES DA SILVA. DJ: 01 de novembro de 
2011). 
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O comando supra remete ao ordenamento jus-urbanístico local, 

composto pelo Plano Diretor Municipal e demais leis a ele integrados. Neste 

sentido é que a Lei Municipal 1.061/2006 (Plano Diretor de Ampére) consagra: 

 
“Art. 13. A propriedade urbana, pública ou privada, cumpre sua função social 
quando atende, simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência 
estabelecidos no Plano Diretor de Uso e Ocupação do Solo do Município de 
Ampére, e nas leis integrantes a este, no mínimo, aos seguintes requisitos: 

(...) 

II. compatibilidade do uso da propriedade com a infra-estrutura, equipamentos 
e serviços públicos disponíveis, como também com a preservação da qualidade 
do ambiente urbano e natural e com a segurança, bem-estar e saúde de seus 
moradores, usuários e vizinhos;” 

 

O Plano Diretor do Município de Ampére institui, dentre os 

requisitos mínimos para o cumprimento da função social da propriedade 

imobiliária, sua necessária compatibilização com a preservação da qualidade do 

meio ambiente urbano e natural, com a segurança, bem-estar e saúde de seus 

moradores, usuários e vizinhos. Assim, o proprietário de qualquer imóvel, 

edificado ou não, tem o dever de limpeza e de conservação do mesmo, devendo 

mantê-lo em condições adequadas, em prol do interesse público.  

Na esfera estadual, o Decreto Estadual n. 5.711/2002, que 

regulamenta o Código de Saúde do Paraná, também disciplina os níveis mínimos 

de conservação e higiene a serem mantidos pelos usuários e/ou proprietários de 

imóveis urbanos, inclusive para terrenos baldios: 

 
Art. 260. Todos os terrenos baldios das áreas urbanas devem ser fechados, 
drenados quando necessário e mantidos limpos e capinados, pelo 
proprietários. 

 

Art. 263. O usuário do imóvel é o responsável pela sua manutenção higiênica. 
126 Parágrafo único. Sempre que as deficiências das condições higiênicas, 
pela sua natureza, não forem de responsabilidade do usuário ou do poder 
público, são do proprietário.  
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Ponto fulcral para elucidar quaisquer dúvidas restantes quanto à 

responsabilidade do proprietário com respeito à limpeza dos imóveis urbanos, a 

Lei Municipal nº 1437/2012 rege especificamente a matéria. Estabelece, em seu 

artigo 1º, que “os proprietários de imóveis urbanos, edificados ou não, lindeiros em 

via ou logradouros públicos, beneficiados ou não com meio-fio e/ou pavimentação 

asfáltica, independentemente de notificação prévia são obrigados a mantê-los 
limpos, capinados e drenados, respondendo, em qualquer situação pela sua 
utilização como depósito de lixo, detritos ou resíduos de qualquer natureza”. 

E o art. 2º da mesma lei explicita: 

 
Art. 2º. Caracterizam-se como situações de mau estado de conservação de 
limpeza os imóveis que: 
I - possuam plantas daninhas, matos, inço ou conjunto de plantas nocivas ao 
meio urbano. 
II - estejam acumulando resíduos sólidos da classe II B - inertes, segundo a NBR 
10004/2004 da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, sem 
autorização específica; 
III - estejam acumulando resíduos sólidos da classe II-A – não inertes, segundo a 
NBR 10004/2004 da ABNT; 
IV - estejam acumulando resíduos sólidos da classe I – resíduos perigosos, 
segundo classificação contida na NBR 10004/2004 da ABNT; 
V - acumulem água, principalmente fossas ou esgoto em céu aberto; 
 
§ 1º. Os imóveis não edificados que estão cobertos com culturas temporárias 
são considerados imóveis bem conservados, desde que respeitem o limite 
destinado às calçadas e passeios.  
I – os proprietários dos imóveis previstos neste parágrafo deverão ainda mantê-
los limpos e eliminar a vegetação existente na área plantada. 
 
§ 2º. É proibida em toda a área urbana do município a limpeza de lotes através 
de controle químico ou por queimadas.    
 

Configurada qualquer das hipóteses emergenciais previstas no art. 

2º, portanto, deve a Municipalidade proceder de ofício à aplicação das sanções 

cabíveis, além de adotar as medidas judiciais tendentes a reverter a inércia do 

particular. Infere-se, ainda, que a própria norma regulamenta o procedimento ser 
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seguido pelo Município, por meio de sua Secretaria Municipal de Fomento 

Agropecuário e da Secretaria Municipal de Saúde, quando necessária a 

intervenção, decorrente do poder de polícia que lhe é intrínseco, isto é, do poder-

dever in vigilando característico da Administração Pública.  

Desta forma, redundante asseverar que, no caso em tela, 

verificado o descumprimento da função social da propriedade quando o 

proprietário negligencia os deveres de cuidado, zelo e conservação do respectivo 

imóvel, o Município deverá notificá-lo, seja diretamente - mediante ciência do auto 

de infração - seja por meio de aviso de recebimento postal ou mediante duas 

publicações no Diário Oficial do Município, com intervalo mínimo de cinco dias 

entre as mesmas. Uma vez notificado, o proprietário terá cinco dias para 

providenciar as medidas cabíveis e regularizar a situação do imóvel. Decorridos o 

prazo da notificação, caso o proprietário do imóvel não tenha regularizado a 

situação, será lavrado auto de infração e multa. 

Tal postura decorre do ditame segundo o qual “a todo interesse 

relevante da coletividade ou do Estado, corresponde, para protegê-lo, igual poder 

de polícia, cujo exercício cabe à entidade competente para regular a matéria” 

(HELY LOPES MEIRELLES, Direito Administrativo Brasileiro, 17ª ed., Malheiros 

Editores, São Paulo, 1992, pp. 114-118). Exatamente por isso, as matérias de 

interesse regional sujeitam-se às normas e à polícia estadual (TJSP, Ap. cível 

15.459-1 e 125.248-1, j. 30.10.90, RJTJSP 123/91) e os assuntos de interesse 

local subordinam-se às leis e ao policiamento municipal (HELY LOPES 

MEIRELLES, Direito Administrativo Brasileiro, ob. cit., p. 114). 

Prima facie, o regular exercício do poder de política é o 

comportamento a ser exigido dos agentes públicos, refutando a jurisprudência 

eventual penalização direta da Administração no âmbito indenizatório: 
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EMENTA: DIREITO DE VIZINHANÇA. Imóvel abandonado com proliferação de 
mato e animais peçonhentos, que estão invadindo as casas vizinhas. Ação 
voltada contra o Município Impossibilidade. Tratando-se de uso anormal do 
imóvel vizinho, a responsabilidade pela sua conservação e limpeza e pelo 
ressarcimento dos danos causados em decorrência do uso nocivo é de seu 
proprietário. Eventual omissão quanto ao dever de fiscalização não obriga o 
Poder Público a proceder à limpeza e à higienização do terreno Inteligência 
dos artigos 1.277 e 1.280 do Código Civil. Ilegitimidade de parte passiva 
reconhecida. Extinção da ação (art. 267, VI, do CPC). Sentença de 
procedência. Recurso provido. 

(...) O Município dispõe apenas do poder de polícia, necessário à fiscalização 
das coisas e locais particulares, com possibilidade de impor sanções na forma 
da legislação, se não mantidos higienizados em benefício da coletividade. (...) 

(TJSP. Apelação nº 0006049-98.2010.8.26.0360. 6ª Câmara de Direito 
Público. Rel.: Des. Reinaldo Miluzzi. Data do Julgamento: 3 de dezembro de 
2012) 

 

O afastamento deste nível de responsabilidade da Administração, 

contudo, não inviabiliza o reconhecimento de potencial ato de improbidade 

administrativa (Lei 8.429/1992) que viole dos deveres de imparcialidade e 

lealdade, como o retardamento da fiscalização e controle urbanísticos ex officio: 

 
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; 

 
 
 Sob esta ótica, anuncia José Carlos de Freitas: 
  

 

O Executivo promove a tutela da ordem urbanística na medida em que aplica 
corretamente a respectiva legislação e fiscaliza seu cumprimento pelos 
administrados. Mas pode ocorrer negligência nessa conduta, gerando danos à 
coletividade, quando deixa de exercer seu poder de polícia, na contenção das 
irregularidades. 
(…) 
Esse controle se faz exercendo o poder de polícia, que é o poder-dever de 
aplicar multas, expedir notificações, executar administrativamente embargos, 
interdições e demolições, as chamadas medidas de polícia repressiva, que 
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derivam de sua atividade de fiscalização obrigatória, portanto de natureza 
vinculada.  
(...) 
A falta de comando, de fiscalização, de exercício do poder de polícia pelas 
autoridades e agentes municipais sobre o processo de urbanização predatória 
e irracional irradia efeitos pela comunidade, razão pela qual eventual inércia 
pode gerar tanto a responsabilização do Município em ação civil pública (por 
omissão) quanto do agente ou servidor público omisso, ora por improbidade 
administrativa (Lei 8.429/92, art. 11, II) e crime de prevaricação ou, conforme o 
caso, em se tratando de loteamentos clandestinos, por crime tipificado no 
artigo 50 da Lei 6. 766/79, na forma de delito comissivo por omissão 
penalmente relevante.6 

 

 

Ademais, a autonomia normativa e administrativa de que goza o 

Município autoriza que o ente regulamente suas próprias funções para além do 

exercício implícito do poder de polícia administrativo. Dessa prerrogativa se valeu 

o legislador suplementar no art. 8º da Lei Municipal 1437/2012, assentando que o 

Município de Ampére poderá executar os serviços de limpeza e roçada ou 

contratar serviços de terceiros, lançando cobrança posterior ao particular: 

 
Art. 8º. Depois de decorridos 05 (cinco) dias de aplicação da Notificação, caso 
o proprietário do imóvel não tenha regularizado a situação, será efetuado o 
Auto de Infração e Multa, e o Município de Ampére, poderá executar os 
serviços de limpeza e roçada.  

§ 1º. Executados os serviços previstos no caput deste artigo, o Município de 
Ampére lançará cobrança aos contribuintes nos mesmos parâmetros e 
condições estabelecidos no artigo 5º e seus incisos desta Lei.  

§ 2º. As condições para pagamento dos valores de serviços e/ou inscrição em 
divida ativa respeitarão as mesmas condições estabelecidas no artigo 7 e seus 
parágrafos da presente Lei.  

§ 3º. Para o cumprimento dos preceitos do artigo 8º desta lei, o Município 
poderá contratar serviços de terceiros para realização dos serviços. 

§ 4º. A notificação de execução dos serviços e respectivo lançamento de 
débito, previstos neste artigo, poderão ser feitos nas mesmas condições no 
artigo 6º desta Lei. 

 
                                                             

6 FREITAS, José Carlos de. Direito Urbanístico. Manual de Direitos Difusos. Coord. Vidal Serrano 
Nunes Júnior. São Paulo: Editora Verbatim, 2009, p. 421-422. 
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Importa notar que se trata de responsabilidade subsidiária e que 

não implica obrigatoriamente a execução forçosa dos serviços de conservação, 

decisão que estará sujeita a juízo de oportunidade e discricionariedade, até 

mesmo para que não se desvirtue o mecanismo, originalmente aplicável a 

situações emergenciais, em flagrante violação aos princípios da igualdade e 

mesmo da impessoalidade. Este iter é francamente admitido pela interpretação 

hoje imperante na Corte de Justiça Paranaense: 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL 1 (do Município) - EMBARGOS À EXECUÇÃO 
FISCAL - INSURGÊNCIA CONTRA SENTENÇA QUE RECONHECEU A 
ILEGALIDADE DA TAXA DE ROÇADA - LEGALIDADE VERIFICADA - 
SERVIÇO INDIVIDUALIZADO CONFORME DISPOSIÇÃO EM LEI 
MUNICIPAL - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA - SENTENÇA REFORMADA. 
Conforme disposto na Lei Municipal nº 2.027/89, os proprietários de terrenos 
urbanos não edificados são obrigados a mantê-los limpos, capinados e 
drenados, sob pena de tal serviço ser realizado pela prefeitura, devendo o 
contribuinte arcar com o custo da limpeza e despesa do transporte de 
resíduos. APELAÇÃO 2 (da executada) - IPTU - EMBARGOS À EXECUÇÃO 
FISCAL - NULIDADE DA EXECUÇÃO - NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE - 
ENUNCIADO N.º 9 DAS CÂMARAS DE DIREITO TRIBUTÁRIO DESTE 
TRIBUNAL E DA SÚMULA 397 DO STJ - DILAÇÃO PROBATÓRIA 
REQUERIDA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NÃO IMPUGNAÇÃO 
- AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NULIDADES AFASTADAS - 
TABELAS E PLANTAS GENÉRICAS - DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO 
- ALÍQUOTAS DIFERENCIADAS CONSOANTE EDIFICAÇÃO DO IMÓVEL - 
PROGRESSIVIDADE NÃO CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO 
ART. 131 DO CPC - APELO IMPROVIDO. I - Inadmissível a insistência sobre 
a nulidade da execução, pois incumbe ao embargante elidir a presunção de 
notificação do débito, consoante o entendimento do Enunciado n.º 9 das 
Câmaras de Direito Tributário deste Tribunal e da Súmula 397 do STJ. II - Não 
há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide se a parte não 
recorreu da decisão que determinou o julgamento do processo conforme seu 
estado atual. III - Se não restou comprovado que as plantas genéricas e 
tabelas de valores de IPTU extrapolaram da finalidade de correção monetária, 
é admissível que tais atos sejam exarados pelo Poder Executivo e dispensem 
publicação. IV - A cobrança de alíquotas diferenciadas, conforme a edificação 
do imóvel, não implica em progressividade inconstitucional. Precedentes do 
STF. 

(TJ-PR - AC: 7700803 PR 0770080-3, Relator: Fernando César Zeni, Data de 
Julgamento: 14/06/2011, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 667) 
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EMENTA: APELAÇÃO CIVIL - AÇÃO ANULATÓRIA - COBRANÇA PELA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE TERRENO 
BALDIO - PREVISÃO NO CÓDIGO DE POSTURA DO MUNICÍPIO - 
NOTIFICAÇÃO VÁLIDA REALIZADA COM OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO 
- PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER - APLICAÇÃO 
DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - AFASTADOS OS PEDIDOS DE 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RECURSO 
CONHECIDO E IMPROVIDO. A Administração Pública exerce poder de polícia 
ao fiscalizar terrenos de propriedade particular, sendo de responsabilidade do 
proprietário do imóvel sua manutenção para o bem da saúde e segurança da 
coletividade. A prestação do serviço de limpeza no terreno da apelante, 
promovido pela Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização - CMTU, 
possui previsão no Código de Postura do Município, com cobrança do 
ressarcimento de despesas despendidas para tanto. As fotos trazidas pela 
autora testificam o ato discricionário praticado pela apelada ao notificar 
proprietários de terrenos particulares (fls. 115/127), pois, diante do abandono 
na conservação do imóvel, e das conseqüências que poderiam ter causados 
aos munícipes com o matagal que se formou na área, outra solução não 
poderia ser tomada pela Administração Pública. 

(TJ-PR - AC: 4433261 PR 0443326-1, Relator: Anny Mary Kuss, Data de 
Julgamento: 14/04/2008, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 7610) 

 

Conquanto juridicamente admissível, a prática é merecedora de 

cautela, mormente no que tange à forma de cobrança da supramencionada taxa, 

pois é farto o quadro de questionamentos judiciais que poderão ser suscitados. É 

preciso manter a cobrança, que é referente à atividade divisível, em apartado de 

outros serviços prestados uti universi, como a manutenção de vias e logradouros 

públicos. Doutra sorte, o que se estaria estimulando, além da passividade dos 

proprietários recalcitrantes, seria a socialização do ônus por toda a comunidade: 

 

EMENTA: TRIBUTÁRIO. TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 
DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E TERRENOS 
BALDIOS. AUSÊNCIA DE DIVISIBILIDADE. SERVIÇO 
PRESTADO UTI UNIVERSI. ARTIGO 145, II, CF/88. ARTIGOS 77 
E 79, I E II, CTN. TAXA DE COLETA DE LIXO. POSSIBILIDADE 
DE COBRANÇA. SITUAÇÃO NORMATIVA E FÁTICA DO 
MUNICÍPIO DE SANTA ROSA E O CASO CONCRETO. 
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E AUSÊNCIA DE PROVA DO 
PAGAMENTO. 
Afigura-se inconstitucional e ilegal a denominada Taxa de Limpeza 
e Conservação das Vias e Logradouros Públicos e Terrenos 
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Baldios, uma vez indivisíveis os serviços de varredura de ruas e 
passeios públicos, corte de grama, poda de árvores e 
recolhimentos de entulhos lançados às vias públicas, impedindo 
sua taxação, à luz do disposto tanto no art. 145, II, CF/88, assim 
como da descrição dos arts. 77 e 79, I e II, CTN. 
Já a Taxa de Coleta de Lixo é serviço específico e divisível, 
conforme entendimento do STF, sendo, portanto, legal a sua 
cobrança, pois não vinculada à exigibilidade da Taxa de Limpeza. 
A situação normativa e fática do Município de Santa Rosa e o autor 
demonstra, primeiro, estabelecer a legislação local clara distinção 
entre uma e outra taxa, espécies do gênero Taxa de Serviços 
Urbanos, tal como disposto em o art. 83 das LCMs nº 34/06 e 
54/09, e sendo materializada sua cobrança individualizadamente, 
revogada, desde 2011, a previsão quanto à imposição 
inconstitucional via LCM nº 66/11. 
Enquanto isso, a prova dos autos evidencia não ter o apelante 
procedido qualquer pagamento da taxa prevista no art. 83, II, LCM 
nº 34/06, que, aliás, por força do advento da LCM nº 66/11, está 
sendo restituída administrativamente quanto aqueles que a 
pagaram. 
Não fosse isso, a ausência de toda e qualquer prova quanto ao 
pagamento de alguma parcela relativa à Taxa de Limpeza e 
Conservação de Vias Públicas, leva à improcedência do pedido 
restituitório. 

 
(TJRS. AC 70046590857. 21 Câmara Cível. Rel.: Des. Arminio 
José Abreu Lima da Rosa. DJ: 25 de janeiro de 2012.) 

 

No mesmo diapasão, tampouco subsiste, de partida, 

responsabilidade do Município enquanto tenha ele comprovadamente tomado 

providências administrativas eficazes no sentido de coibir a desídia dos 

particulares. Contudo, se reiteradamente omisso, deverá o Município responder 

em juízo, ainda que em sede meramente mandamental, investigando-se 

ocorrência de possível improbidade administrativa praticada por seus agentes.  

Por fim, impende salientar que a apreciação concreta do caso 

poderá recomendar, ainda, o emprego de outros instrumentos urbanísticos, 

sobretudo o Parcelamento, Edificação e Utilização Compulsórios (arts. 5º a 7º do 

Estatuto da Cidade e art. 95, I do Plano Diretor do Município de Ampére) e o 

abandono (art. 1.276 do Código Civil de 2002): 
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Art. 5o Lei municipal específica para área incluída no plano diretor poderá 
determinar o parcelamento, a edificação ou a utilização compulsórios do solo 
urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, devendo fixar as condições 
e os prazos para implementação da referida obrigação. 

§ 1o Considera-se subutilizado o imóvel: 

I – cujo aproveitamento seja inferior ao mínimo definido no plano diretor ou em 
legislação dele decorrente; 

 

Art. 95. Para os fins deste Plano Diretor, poderão ser utilizados, se 
estabelecido necessário pelo Conselho de Desenvolvimento Municipal, os 
seguintes instrumentos jurídicos e urbanísticos dentro do perímetro urbano 
municipal, conforme aspectos estabelecidos pela Lei Federal n.º 10.257/2001, 
sem prejuízo de outros: 

I. Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios; 

 

Art. 1.276. O imóvel urbano que o proprietário abandonar, com a intenção de 
não mais o conservar em seu patrimônio, e que se não encontrar na posse de 
outrem, poderá ser arrecadado, como bem vago, e passar, três anos depois, à 
propriedade do Município ou à do Distrito Federal, se se achar nas respectivas 
circunscrições. 

§ 1o O imóvel situado na zona rural, abandonado nas mesmas circunstâncias, 
poderá ser arrecadado, como bem vago, e passar, três anos depois, à 
propriedade da União, onde quer que ele se localize. 

§ 2o Presumir-se-á de modo absoluto a intenção a que se refere este artigo, 
quando, cessados os atos de posse, deixar o proprietário de satisfazer os ônus 
fiscais. 

 

Com efeito, em se constatando a subutilização do lote ou seu 

continuado abandono pelo proprietário, poderá também o Poder Público exigir seu 

aproveitamento compulsório ou instaurar processo visando à sua arrecadação 

para o patrimônio municipal, com vistas a dar-lhe finalidade sócio-econômica 

relevante e, consequentemente, adequado estado de conservação. 

Destarte, em se esgotando as mediações ministeriais 

extrajudiciais, sugere-se a propositura de Ação Civil Pública pelo órgão de 

execução, devendo figurar no pólo passivo da ação tanto o proprietário, cujo 

imóvel se encontra em situação de abandono e de insalubridade, como o 
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Município, em decorrência da omissão no dever de agir preventiva e 

repressivamente. O primeiro estará incumbido de, às suas expensas, adequar o 

imóvel às regras sanitárias, de convívio e de segurança estabelecidas na 

legislação municipal e estadual, ao passo que o segundo deverá, além de 

acompanhar o cumprimento de tais determinações, executar as sanções 

administrativas já impostas (multas, por exemplo) e fiscalizar os demais terrenos 

em análoga situação dentro da área urbana do Município de Ampére. 

 

É a consulta. 

 

Curitiba, 27 de maio de 2015. 
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