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CONSULTA N. 01/2014 

 

Inquérito Civil n. MPPR-0088.13.000234-3 (Originário) 

Procedimento Administrativo n. 0046.14.000033-5 (CAOP-HU) 

 

 

EMENTA: HOMOLOGAÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. OCUPAÇÃO INDÉBITA DE 
ÁREA COMUM DE CONDOMÍNIO 
RESIDENCIAL. CO-PROPRIEDADE 
PARTICULAR E NÃO DOMÍNIO PÚBLICO.  
DISTINÇÃO ENTRE OS INTITUTOS DA LEI 
4.591/64 E DA LEI 6.766/79. 
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DE EXTINÇÃO 
DA FIGURA. RECOMENDAÇÃO DE 
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DAS VIAS DE 
CIRCULAÇÃO À MUNICIPALIDADE: MERA 
OFICIALIZAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA 
PRESENTE. ADEQUAÇÃO DO CADASTRO 
FISCAL PARA FINS DE COBRANÇA DE 
IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL 
URBANO. QUESTIONAMENTOS À 
COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO PARANÁ. 

 

 

I. Relatório do caso 

Na data de 08 de fevereiro de 2013, instaurou a 1ª 

Promotoria de Justiça da Comarca de Maringá, com base nas 

declarações prestadas pelo Sr. “.......”, o Inquérito Civil em 

epígrafe, objetivando apurar irregularidades na ocupação de áreas 
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de uso comum do Conjunto Habitacional “.......”, situado no bairro 

Jardim “.......”, Município de Maringá. 

Segundo o Termo de Declarações acostado às fls. 04-05, 

informou o reclamante que os espaços destinados a áreas verdes e 

playground teriam sido apropriados e murados por particulares 

moradores do local, fato que teria sido comunicado em repetidas 

oportunidades ao Poder Público, sem qualquer providência deste. 

Questionada pelo agente ministerial, a Secretaria Municipal 

de Gestão trouxe ao caderno investigatório o Relatório Fiscal n. 

04/2013 (fls. 10-15), ratificando a denúncia, discriminando as 

casas – em número de vinte – que exorbitaram de suas respectivas 

frações imobiliárias (103,44m² de área privativa e 43,23m² de área 

comum) e agregando, ainda, que o empreendimento foi aprovado, 

no ano de 1982, como condomínio e não loteamento. 

Diante de tais esclarecimentos, procedeu o Promotor de 

Justiça oficiante à oitiva dos Srs. “.......”, Secretário Municipal de 

Serviços Públicos, e “.......”, Secretário Municipal de 

Planejamento e Urbanismo, visando a determinar se houve, 

conforme aventado, prestação de serviços públicos e manutenção 

das vias dentro do condomínio (corte de árvores, asfaltamento, 

etc.), o que restou demonstrado com a juntada aos autos de 

protocolos e ordens de serviço às fls. 62-68. 
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Quanto à natureza jurídica do empreendimento habitacional, 

o extrato atualizado da Matrícula n. 36.172 (fl. 88), referente ao 

Lote “.......” (resultado da unificação dos anteriores Lotes 

“.......”) permitiu comprovar a instituição de condomínio objeto 

da inscrição “R-3”, cujas áreas comuns acham-se subdividias em: 

a) circulação interna principal e secundária (total de 3.581,73m²); 

b) playground 1, 2, 3, 4 (total de 820,59m²); c) área verde (total 

de 439,90m²). Ademais, remeteu o Registro de Imóveis certidões 

das 20 (vinte) unidades indevidamente ampliadas, todas ainda de 

propriedade formal da Companhia de Habitação do Paraná 

(COHAPAR), responsável primeira pela produção do 

empreendimento. 

Em seguida, compareceram na Promotoria de Justiça para 

depor sobre o caso os Srs. “.......” e “.......”, ambos residentes 

antigos do Conjunto Habitacional “.......”. As declarações 

reduzidas a termo às fls. 122-125 dão conta de que, ab initio, o 

empreendimento apresentava portões de acesso e cercas, os quais, 

todavia, foram removidos há mais de duas décadas, tornando de 

livre acesso as vias de circulação interna. Outrossim, os 

depoimentos confirmam que o nascimento do sobredito conjunto 

deu-se na modalidade condomínio, muito embora jamais tenha se 

desenvolvido a gestão compartilhada necessária, sem notícia, 

tampouco, de assembléias dos condôminos, eleição de síndico ou 
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demais expedientes característicos. Por fim, pontuou o Sr. “.......” 

que o Município segue realizando os lançamentos de Imposto 

Predial e Territorial Urbano sobre área total fictícia de 146,67m², 

embora já não possa mais fazer uso das parcelas comuns 

correspondentes, em tese, a cerca de 42m2 dessa tributação 

individualizada. 

Em face do corpus de evidências, o Promotor de Justiça 

presidente promoveu, em 31 de outubro de 2013, o arquivamento 

do feito, vez que não se vislumbra ameaça ao patrimônio público, 

expedindo, contudo, recomendação à Municipalidade para que 

adéqüe seu cadastro fiscal e as futuras cobranças de IPTU à 

realidade fática atual da distribuição fundiária do Conjunto 

“.......”. Não obstante, enviados os autos ao Conselho Superior do 

Ministério Público para homologação, converteu-se o feito em 

diligência para colheita de manifestação deste Centro de Apoio 

Operacional de Habitação e Urbanismo sobre a matéria. 

 É a apertada síntese.  

 

II. Ponderações e Recomendações do CAOPJ-HU 

 Do relato do caso extrai-se o acertado encaminhamento dado 

pela 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Maringá à 

controvérsia. Com efeito, as áreas sob disputa, embora de 
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indisfarçável relevância para a concretização do direito 

fundamental à moradia digna dos habitantes do Conjunto “.......”, 

não integram o patrimônio público municipal e devem ser 

primordialmente objeto de atenção e cuidados de seu titular, 

quem seja, o condomínio enquanto pessoa jurídica instituída por 

pacto de natureza privatista, desde a origem do empreendimento. 

 Cumpre salientar a interpretação hoje majoritariamente 

esposada pela doutrina e pela jurisprudência - a despeito da 

considerável polêmica a que deu azo a questão -, que aparta o 

regime jurídico dos empreendimentos levados a cabo sob a égide 

da Lei n. 4.591/1964, disciplinadora do rito das incorporações 

imobiliárias, dos ditames da Lei n. 6.766/1979, aplicáveis às 

partições urbanísticas de terra por meio de loteamentos ou 

desmembramentos. Não obstante as ressalvas de entendimento 

que este setor especializado mantém, o emprego da Lei n. 

4.591/1964 em substituição à Lei n. 6.766/1979 tem se espraiado 

por todo o país, levando o próprio Superior Tribunal de Justiça a 

admitir, em determinadas hipóteses, os condomínios especiais de 

casas como forma legítima de ocupação do solo, quando associada, 

no mesmo ensejo, à edificação ou a projeto de edificação: 

 

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO DE 
ATO DE INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. CONDOMÍNIO ESPECIAL 
HORIZONTAL DE CASAS (LEI 4.591/64). ALEGADA BURLA AO SISTEMA 
DE LOTEAMENTO URBANO PREVISTO NA LEI 6.766/79. NÃO 
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CONFIGURAÇÃO. INCORPORADORA. RESPONSABILIDADE PELA 
CONSTRUÇÃO. ATRIBUIÇÃO AOS ADQUIRENTES DO IMÓVEL. 
POSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 
4.591/64. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 

(...) 

2. O loteamento, disciplinado pela Lei 6.766/79, difere-se do 
condomínio horizontal de casas, regulado pela Lei 4.591/64 (art. 
8º). E a diferença fundamental entre o loteamento (inclusive o 
fechado) e o condomínio horizontal de casas consubstancia-se no 
fato de que no primeiro há mero intuito de edificação (finalidade 
habitacional), sem que, para tanto, haja sequer plano aprovado de 
construção. No segundo, no entanto, se ainda não houver a 
edificação pronta ou em construção, deve, ao menos, existir 
aprovação de um projeto de construção. (STJ. Quarta Turma. 
RECURSO ESPECIAL Nº 709.403 – SP. Rel.: Min. Raul Araújo. 
Julgamento: 06/12/2011) 

 

Peculiar a esta modalidade habitacional é justamente a 

manutenção, sob o domínio dos particulares, das vias de circulação 

interna, das áreas verdes e dos espaços de lazer, em contraposição 

à necessária transferência das mesmas ao Município que se verifica 

nos loteamentos. Na explanação de José Carlos de Freitas: 

 

Infere-se da análise da legislação específica que no condomínio 
previsto no art. 8º da Lei 4.591/64 há modalidade especial de 
aproveitamento condominial do espaço de uma gleba, onde não 
existem ruas nem praças nem áreas livres públicas. Tudo que 
integra o condomínio é de propriedade exclusiva dos condôminos, 
que não têm a obrigação legal de trasladar os espaços internos 
comuns ao Município, quando da aprovação e do registro do 
empreendimento. 1 

 

 No mesmo diapasão, aplaina a lição de Arnaldo Rizzardo: 

                                                           
1 FREITAS, José Carlos. Da legalidade dos loteamentos fechados. Boletim do IRIB em revista, 
São Paulo: Instituto de Registro Imobiliário do Brasil, nº 304, p. 14, set. 2002. 
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Não se confunde este loteamento com o condomínio fechado, mas 
tem alguma estrutura própria deste. Há, antes de tudo, que se 
distinguir entre uma e outra espécie de propriedade. Na primeira, 
os espaços comuns, as vias, as praças, os mais diversos 
equipamentos são transferidos ao Poder Público (Municípios). Já na 
segunda, tais áreas e beneficiamentos pertencem a todos os 
condôminos, em frações ideais. Os serviços de manutenção e outros 
– nos loteamentos – cabem ao Município, enquanto nos condomínios 
devem ser arcados pelos co-proprietários. Ainda, os espaços 
comuns, passando ao Poder Público nos loteamentos, não se 
reservam ao uso apenas dos adquirentes dos lotes, mas ao uso de 
qualquer pessoa, dada a sua destinação pública. São bens comuns 
de todos. Já nos condomínios, unicamente restrito o uso aos que 
dele fazem parte.2 

 

Resta evidenciado nos autos que a figura do condomínio 

especial de casas do art. 8º da Lei de Incorporações3 adotada pela 

Companhia de Habitação do Paraná quando da produção do 

Conjunto “.......”, conquanto posteriormente descaracterizada em 

termos urbanísticos como gerenciais, estratificou a propriedade 
                                                           
2 RIZZARO, Arnaldo. Promessa de Compra e Venda e Parcelamento do Solo Urbano – Leis 
6.766/79 e 9.785/99. 6ª edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 50. 
3  “Art. 8º Quando, em terreno onde não houver edificação, o proprietário, o promitente 
comprador, o cessionário deste ou o promitente cessionário sobre ele desejar erigir mais de 
uma edificação, observar-se-á também o seguinte: 
a) em relação às unidades autônomas que se constituírem em casas térreas ou assobradadas, 
será discriminada a parte do terreno ocupada pela edificação e também aquela 
eventualmente reservada como de utilização exclusiva dessas casas, como jardim e quintal, 
bem assim a fração ideal do todo do terreno e de partes comuns, que corresponderá às 
unidades; 
b) em relação às unidades autônomas que constituírem edifícios de dois ou mais pavimentos, 
será discriminada a parte do terreno ocupada pela edificação, aquela que eventualmente fôr 
reservada como de utilização exclusiva, correspondente às unidades do edifício, e ainda a 
fração ideal do todo do terreno e de partes comuns, que corresponderá a cada uma das 
unidades; 
c) serão discriminadas as partes do total do terreno que poderão ser utilizadas em comum 
pelos titulares de direito sôbre os vários tipos de unidades autônomas; 
d) serão discriminadas as áreas que se constituírem em passagem comum para as vias 
públicas ou para as unidades entre si.” 
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particular das áreas verdes, das vias de circulação e dos espaços 

de lazer existentes na localidade, não havendo, até o momento, 

qualquer modificação registral superveniente com suficiente 

eficácia real para desconstituir tal essência, que limita as 

possibilidades de intervenção ministerial na refrega possessória. 

Nos meandros de um processo tradicional de parcelamento 

do solo para fins urbanos, não subsiste qualquer possibilidade de 

apropriação privada das áreas institucionais, nem mesmo pela via 

da usucapio. Isto porque, desde o átimo da aprovação do projeto 

de loteamento, os espaços livres são automaticamente transferidos 

para a dominialidade pública, na esteira da intitulada tese do 

concurso voluntário4, prescindindo mesmo de registro imobiliário. 

Não é diversa a perspectiva há tempos assentada nos tribunais: 

 

EMENTA: LOTEAMENTO. ESPAÇOS LIVRES DE USO COMUM. 
USUCAPIÃO. TRANSFERÊNCIA AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. AÇÃO 
RESCISÓRIA COM ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 9º, §2º, INC. 
III, 17, 22 E 23, §2º E 3º, DA LEI N. 6.766, DE 19.12.79. As áreas 
livres de uso comum incorporam-se ao domínio do Município com a 
simples aprovação do loteamento, não sendo exigível para tanto o 
registro no cartório imobiliário. Ação rescisória julgada 
improcedente. (STJ. Segunda Seção. Ação Rescisória n. 987-4 – São 
Paulo. Relator: Min. Barros Monteiro. Julgamento: 29/11/1995) 

 

                                                           
4 “Os arts. 17 e 43 [da Lei n. 6.766/79], não obstante a existência do art. 22, aproximam a 
questão da transferência das áreas públicas para o domínio do Município, da posição da 
jurisprudência, que construiu a tese do concurso voluntário, segundo a qual aquela 
transferência se dá independentemente do registro, bastando a intenção de destinar (do 
loteador) e o animus de aceitar da Prefeitura, geralmente expresso pela aprovação do 
loteamento.” (MUKAI, Toshio. Direito Urbano e Ambiental. 3ª edição. Belo Horizonte: Editora 
Fórum, 2006, p. 155). 
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EMENTA: LOTEAMENTO. RUA DE ACESSO COMUM. CONDOMÍNIO 
INEXISTENTE. Com o loteamento singulariza-se a propriedade dos 
lotes, caindo no domínio público e no livro uso comum a rua de 
acesso. Não é juridicamente possível, em tais circunstâncias, 
pretender-se constituir condomínio sobre a rua, à base da Lei n. 
4.591/64.  Nulidade da convençâo condominial e dos atos dela 
decorrentes. Recurso extraordinário provido. (STF. Segunda Turma. 
Recurso Extraordinário n. 100.467-3. Relator: Min. Francisco Rezek. 
Julgamento: 24 de abril de 1984). 

 

Já no cenário dos autos, embora haja aprovação formal do 

projeto pelo Poder Público, nos termos do Alvará 448/1982, não se 

opera o concurso voluntário seguido da transmissão de 

propriedade. Os encargos urbanísticos, por conseguinte, 

remanescem, ao menos em tese, nas mãos dos condôminos. 

Cabe indagar, de outro giro, sobre as razões que levaram a 

Companhia de Habitação do Paraná a instituir, àquela época, 

condomínio residencial em detrimento de loteamento, como seria 

recomendável, ante à nítida hipossuficiência dos mutuários 

adquirentes. Uma das possíveis suposições diz respeito ao tamanho 

mínimo convencional de fracionamento (125m²) consignado na 

legislação urbanística federal (art. 4º, II da Lei n. 6.766/1979), 

superior às frações ideais da área exclusiva detidas por cada 

morador do Conjunto “.......” (cerca de 103m², excluída a área 

comum). A problemática ultrapassa o recorte da investigação em 

curso, devendo o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de 

Justiça de Habitação e Urbanismo provocar a COHAPAR sobre 
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eventual continuidade e motivação da prática, flagrantemente 

detrimentosa ao direito à moradia e à ordem urbanística. 

É de se inquirir, igualmente, sobre o grau de informação 

prévia e trabalho social realizado com os beneficiários da 

companhia em preparação para a assunção das responsabilidades 

de gestão patrimonial do condomínio. A boa-fé objetiva que sói 

presidir os contratos em sua feição contemporânea demanda 

atendimento de deveres laterais da parte preponderando em 

relação à parte vulnerável, in casu, os beneficiários da COHAPAR5. 

 Reflexo da falta de compreensão ou de informação prévia 

dos moradores é que os mesmos jamais assumiram, de fato, a 

gerência condominial, delegando parte dos serviços ao Município 

de Maringá e não oferecendo oposição à ocupação de áreas 

comuns6, por inércia e ausência de representação legalmente 

                                                           
5 De maneira panorâmica, comenta Azevedo: “A boa-fé objetiva se estende da fase pré-
contratual à pós-contratual, criando deveres entre s partes, como o de informar, o de sigilo e 
o de proteção. Na fase contratual propriamente dita, esses deveres passam a existir 
paralelamente ao vínculo; são „deveres anexos‟ ao que foi expressamente pactuado (...) 
(AZEVEDO, Antonio Junqueira. Princípios d novo direito contratual e desregulamentação do 
mercado. In: Revista dos Tribunais, São Paulo, n. 750, p. 116). E, em complemento, pontua 
Paulo Nalin: “Seu maior impacto contratual está na necessidade de que uma informação 
contratual de qualidade seja oferecida ao contratante vulnerável, pois somente a partir dela 
é que também pode ser emitida uma vontade qualificada.” (NALIN, Paulo. Do contrato: 
conceito pós-moderno em busca de sua formulação na perspectiva civil-constitucional. 2ª 
edição. Curitiba: Juruá, 2006, p. 147). 
6 Nota a latere de que não se pode olvidar é que, inobstante as alegações dos vizinhos, não há 

no caderno prova cabal de ajuizamento de ações de usucapião sobre as áreas comuns do 

condomínio, ainda que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado 

favoravelmente o assunto: “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO. 

CONDOMÍNIO. SÚMULA 7/STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO HOSTILIZADA PELAS SUAS RAZÕES E 

FUNDAMENTOS. AGRAVO IMPROVIDO. I - Esta Corte firmou entendimento no sentido de ser 
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constituída. Nas declarações de diversos dos condôminos, ainda, é 

inequívoco o desconhecimento sobre a titularidade das vias de 

circulação e áreas verdes, tidas como propriedade pública. 

A despeito dos elementos aventados, descabido seria propor 

a extinção do condomínio, dada a desconformidade que daí adviria 

entre a metragem dos lotes gerados e a área mínima determinada 

pelo art. 7º da Lei Complementar Municipal n. 334/1999: 

 

Art. 7º As dimensões e área mínimas, bem como os usos e os 
parâmetros de ocupação dos lotes oriundos de parcelamento, serão 
aqueles da zona em que se localiza a gleba, segundo o estabelecido 
na Lei de Uso e Ocupação do Solo do Município. 

                                                                                                                                                                          
possível ao condômino usucapir se exercer posse exclusiva sobre o imóvel. Precedentes. (...) 

(STJ. Terceira Turma. AgRg no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 731.971 – MS. Rel.: Min. Sidnei 

Beneti. Julgamento: 23 de setembro de 2008). Recentemente, repisou-se: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMÓVEL EM CONDOMÍNIO. POSSIBILIDADE DE 

USUCAPIÃO POR CONDÔMINO SE HOUVER POSSE EXCLUSIVA. 1. O condômino tem legitimidade 

para usucapir em nome próprio, desde que exerça a posse exclusiva com animus domini e 

sejam atendidos os requisitos legais do usucapião. 2. Agravo regimental provido.” (STJ - AgRg 

no AREsp: 22114 GO 2011/0114852-3, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de 

Julgamento: 05/11/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2013). O 

entendimento de longa data firmado pelo Pretório Superior se coaduna com o exposto nesta 

consulta, rejeitando, a contrario senso, a prescrição aquisitiva sobre os espaços livres 

públicos dos loteamentos: “CIVIL. LOTEAMENTO. AREAS LIVRES. USUCAPIÃO. SÃO 

INSUSCEPTIVEIS DE USUCAPIÃO AS AREAS LIVRES, DESTINADAS AO USO COMUM DO POVO, 

CONSTANTES DE LOTEAMENTOS APROVADOS PELA MUNICIPALIDADE, QUANDO SE DA O 

CONCURSO DE VONTADES ENTRE O LOTEADOR E A COMUNA, PARA DESTINAÇÃO DESSAS AREAS 

AO CONDOMÍNIO PÚBLICO.” (STJ - REsp: 6998 SP 1990/0013890-6, Relator: Ministro DIAS 

TRINDADE, Data de Julgamento: 28/05/1991, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 

30.09.1991 p. 13483). 
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§ 1º Em nenhuma hipótese os lotes resultantes de parcelamento do 
solo no Município poderão ter 

dimensões e áreas inferiores aos seguintes parâmetros mínimos: 

I - quando localizados em meio de quadra: 

a) testada de 12,00m (doze metros); 

b) largura média de 12,00m (doze metros); 

c) área de 300,00m² (trezentos metros quadrados). 

II - quando situados em esquina: 

a) 15,00m (quinze metros) em todas as suas testadas; 

b) largura média de 15,00m (quinze metros); 

c) área de 360,00m² (trezentos e sessenta metros quadrados). 

 

Enfrentando símile debate, a Corte Bandeirante afastou a 

viabilidade de desfazimento do condomínio, diretriz que assoma 

razoável em homenagem à tutela que merece a ordem urbanística: 

 

EMENTA: CONDOMÍNIO – Extinção – Laudo pericial que concluiu pela 
impossibilidade de divisão cômoda entre os condôminos, haja vista 
que os lotes teriam área inferior à determinada pela lei municipal 
(...) Ação procedente – Decisão mantida – Recursos desprovidos. 
(TJSP. Primeira Câmara de Direito Privado. Apelação Cível n. 
249.301.4/5-00. Relator: Des. Carlos Augusto De Santi Ribeiro. 
Julgamento: 15/03/2005) 

 

 Sem embargo, com o fito de se assegurar a boa conservação 

das vias de circulação (já levada a cabo pelo Município como se 

ruas oficiais fossem) e evitar futuros questionamentos sobre a 

lisura de intervenções estatais nas mesmas, valeria considerar a 

sua definitiva transferência ao patrimônio público, por meio de 

negócio jurídico (doação pelo condomínio), ou seu reconhecimento 
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legal como logradouro público, isto é, bem de uso comum do povo, 

conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça: 

 

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONDOMÍNIO. 
LOGRADOURO PÚBLICO. RECONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DA 
CÂMARA DE VEREADORES. ACÓRDÃO RECORRIDO ADEQUADAMENTE 
FUNDAMENTADO. LEI MUNICIPAL 3.317/2001. VALIDADE. LEI 
6.766/1979. BEM DE USO COMUM DO POVO. 

1. Discute-se a validade da Lei Municipal 3.317/2001, que 
reconheceu como logradouro público (e nomeou) via que, segundo o 
impetrante, é particular, pois pertencente a condomínio fechado 
(vila). 
(...) 
3. In casu, as denominadas "ruas particulares internas do 
condomínio" são, em verdade, vias asfaltadas, com meio-fio, 
sarjetas, postes de iluminação, rede aérea de energia elétrica e 
tráfego de veículos automotores, em nada lembrando veredas para 
pedestres, como as que existem em tantos condomínios edilícios. Os 
imóveis lá localizados constituem pequenos sobrados, murados e 
com portões. No início da rua principal, há grade metálica guardada 
por seguranças particulares. 
(...) 
10. A natureza pública ou privada de logradouro urbano não 
depende apenas da vontade dos moradores. No momento em que o 
particular parcela seu imóvel e corta vias de acesso aos diversos 
lotes, o sistema viário para circulação de automóveis insere-se 
compulsoriamente na malha urbana. O que era privado torna-se 
parcialmente público, uma vez que os logradouros necessários ao 
trânsito dos moradores são afetados ao uso comum do povo (art. 4º, 
I e IV, da Lei 6.766/1979). 
11. A Municipalidade é senhora da necessidade de afetação dos 
logradouros ao uso público, para, então, declará-los como tal. No 
caso dos autos, esse reconhecimento pelo Legislativo é 
evidentemente adequado. 

 

 Alfim, reforça-se a recomendação exarada pela Promotoria 

de Justiça para a adequação do cadastro fiscal do Município de 

Maringá, descontando-se da cobrança de IPTU a metragem 

correspondente à área comum ocupada e, em se oficializando o 
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domínio público sobre as vias de circulação, nos termos supra 

sugeridos, cancelando-se também o seu respectivo montante. 

 

III. Conclusão 

Ex positis, manifesta-se este Centro de Apoio Operacional 

das Promotorias de Justiça de Habitação e Urbanismo pelo 

arquivamento do Inquérito Civil em tela, ressaltando, porém, que 

adotará medidas de investigação e prevenção de situações 

similares de violação ao direito à moradia digna e à cidade em face 

dos órgãos estaduais responsáveis pela política habitacional. 

É a consulta. 

 

Curitiba, 29 de janeiro de 2014. 

 

 
ALBERTO VELLOZO MACHADO 

Procurador de Justiça 
 

ODONÉ SERRANO JÚNIOR 
Promotor de Justiça 

 
LAURA ESMANHOTO BERTOL 

Arquiteta Urbanista 
 

THIAGO DE AZEVEDO PINHEIRO HOSHINO 
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