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CAOP – HABITAÇÃO E URBANISMO 
Consulta n. 2012/03 
Consulente: Promotor de Justiça da Comarca de Alto Piquiri 
Objeto: Documentação não autuada, entregues pelas Senhoras “..........” e 
“..........”, com notícia de irregularidade no loteamento Jardim do “..........”, 
promovido por “..........” 
 
 
1. O CASO 
 
 O PROMOTOR DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ALTO PIQUIRI encaminha documentação 

que lhe foi entregue, em data de 16 de fevereiro de 2012, pelas Senhoras “..........” 

(RG/PR “..........”, CPF/MF “..........”) e “..........” (RG/PR “..........”, CPF/MF “..........”), 

consultando sobre a necessidade de propositura de ação civil pública.  

 Essa documentação se refere ao loteamento de terras urbanas para fins de 

moradia que foi promovido pela Sra. “..........”.  

 O loteamento se denomina Jardim do “..........”e se localiza no lote n. 84-

REM, situado no perímetro urbano do Município de Alto Piquiri-PR.  

 “..........” procurou a Promotoria de Justiça para noticiar duas situações.  

 A primeira é que ela descobriu, durante as obras de implantação das 

fundações para a edificação de uma residência, que o terreno que ela adquiriu, em 

dezembro de 2011, de “..........”, no citado Jardim do Bosque, está em cima da 

galeria de águas pluviais, impossibilitando o aproveitamento do terreno para 

edificação.  

 As obras de fundação acabaram por danificar tubos da galeria de águas 

pluviais.    

 Outra questão noticiada por “..........” é que o loteamento foi entregue sem 

asfalto nas ruas, em desconformidade com o projeto aprovado pelo Poder 

Executivo do Município.  
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 A mesma questão da falta de asfalto é noticiada por “..........”.  

 É o breve relato. Segue o pronunciamento do CAOP – HABITAÇÃO E 

URBANISMO:  

 

2. ORIENTAÇÕES DO CAOP-HABITAÇÃO E URBANISMO 

 

 O primeiro aspecto a ser salientado é que as informações e documentação 

disponível são insuficientes para uma correta formação da opinio ministerial. O 

conhecimento sobre os fatos não está maduro o suficiente. No estágio atual, é 

precipitado responder se há ou não necessidade de ajuizamento de ação civil 

pública (ou de outra medida judicial ou extrajudicial).  

 O que se tem, por ora, é apenas notícia de fatos que, filtrados sob o prisma 

do campo de atribuições do Ministério Público, podem configurar, in thesis, em 

razão de loteamento irregular promovido por particular (“..........”), ato lesivo à 

ordem urbanística (direito difuso) e, eventualmente, ao direito humano 

fundamental à moradia dos adquirentes de lotes (direitos individuais indisponíveis 

com certo grau de homogeneidade a permitir tutela coletiva).  

 A notícia em tela traz indícios, revela fumus comissis delicti, justificando a 

instauração de investigação pela Promotoria de Justiça local.  

 A rede de drenagem das águas das chuvas é um bem público. Trata-se de 

um componente de infraestrutura da cidade. Daí que a notícia de que os lotes 

foram mal posicionados, situando-se acima da tubulação da rede, é algo que 

impacta não apenas o interesse individual da pessoa que adquiriu o lote, 

desconhecendo essa circunstância, vendo-se assim impedida de utilizar o terreno 

urbano para edificar. Impacta o interesse de todos, pois qualquer intervenção que 
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venha a ser feita nesse equipamento público (galerias de drenagem de águas 

pluviais), notadamente por obras de fundações de casas, in thesis, pode causar 

danos ou interferir negativamente no funcionamento do sistema, implicando 

alagamentos, inundações naquele sítio ou em outras áreas mais adiante.  

 A drenagem das águas pluviais é um dos componentes do direito difuso ao 

saneamento básico, previsto na Lei 11.445/2007, artigo 3º, d.  

 No mesmo sentido, o asfaltamento das ruas é algo que atende não apenas 

os moradores da localidade, mas todos os habitantes e frequentadores da cidade 

de Alto Piquiri. Ruas são também bens públicos e, por isso, objeto de tutela pelo 

Ministério Público.  

 O interesse do Ministério Público no caso noticiado pelas Senhoras “..........” 

e “..........” também decorre de que a promoção de loteamentos clandestinos ou 

de loteamentos irregulares ofende direito difuso à ordem urbanística.  

 Coloca-se em relevo que ofensas à ordem urbanística, chamada pela Lei 

10.257/2001 como direito à cidade sustentável, ou pelo viés ambientalista, como 

direito a um meio ambiente artificial equilibrado, são, inequivocamente, ofensas a 

direitos difusos (metaindividuais indivisíveis) de forte conteúdo social, e, por isso, 

sob tutela do Ministério Público.    

 E, para tutela da ordem urbanística em face de loteamentos clandestinos ou 

irregulares, incumbe ao Promotor de Justiça local medidas de cunho criminal, 

cíveis e de fiscalização de políticas públicas.  

 Assim, o Promotor de Justiça, além de promover a responsabilização 

criminal do loteador que infringir as disposições dos artigos 50, 51 e 52 a Lei 

6.766/1979, deve promover a responsabilização civil para que esse promova as 

regularizações devidas, inicialmente pelo instrumento da tomada de compromisso 



4 

 

de ajustamento de conduta, e, se houver resistência injustificada do infrator em 

cumprir com suas obrigações para com a cidade, por meio do ajuizamento de ação 

civil pública.  

 Por isso, diante de uma notícia de fatos aparentemente ofensivos a direito 

difusos sob a proteção do Parquet, como se dá no caso em testilha, a instauração 

de procedimento de investigação e a investigação propriamente dita são 

atividades que se impõem por dever de ofício ao agente ministerial.  

 Eventualmente, a conduta da loteadora pode implicar lesão ao direito 

humano fundamental à moradia (direito individual indisponível, ligado à proteção 

e à promoção da personalidade) das pessoas que adquiriram lotes naquele 

empreendimento de parcelamento do solo urbano. Tal diagnóstico depende de 

um estudo socioeconômico das famílias adquirentes e da finalidade para a qual 

compraram aquele terreno e da verificação se há ou não possibilidade de 

utilização dos lotes para fins de moradia.  

 Note-se que não se descarta a ocorrência de lesão a direitos individuais 

indisponíveis com certo grau de homogeneidade a permitir a promoção, também 

pelo Ministério Público, de tutela coletiva.  

 Portanto, deve o Promotor de Justiça, primeiramente, autuar os termos de 

declarações das senhoras “..........” e “..........” como inquérito civil, além de 

promover a abertura de procedimento(s) investigatório(s) criminal(is) (no âmbito 

da própria Promotoria e/ou requisitando a abertura inquérito policial).  

 Uma vez formalizada a abertura das investigações, deverá instruir os 

procedimentos, buscando nas disponíveis fontes de informação e provas o 

embasamento para sua opinio ministerial.  
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 Nesta linha, para amadurecimento do conhecimento dos fatos, junto ao 

Cartório de Registro de Imóveis e junto ao Poder Executivo do Município de Alto 

Piquiri devem ser obtidas informações e documentos que esclareçam se o 

particular-loteador cumpriu com o devido procedimento legal para o 

parcelamento da terra urbana em lotes a serem vendidos a terceiros, conforme 

disposto na Lei Nacional n. 6.799/79 e nas Leis do Município.  

 Observe-se que a investigação não pode se limitar aos aspectos formais, à 

análise documental. O juízo acerca da regularidade ou irregularidade do 

loteamento é, sobretudo, um juízo comparativo. Contrasta-se o que foi aprovado 

pelo Poder Executivo Municipal e registrado no Cartório de Registro de Imóveis 

com o que efetivamente foi implementado pelo loteador. Destarte, imprescindível 

realizar diligências no local dos fatos.  

 O loteamento Jardim do “..........” deve ser inspecionado.  Isso pode ser feito 

diretamente pelo próprio Promotor de Justiça local, ou por intermédio de agentes 

públicos municipais requisitados, e/ou por peritos oficiais ou ad hoc (técnicos 

privados, e/ou por professores de Instituições de Ensino nas áreas de Arquitetura 

Urbana ou Engenharia Civil, especialmente nomeados e compromissados para 

atuarem no âmbito do inquérito civil, do inquérito policial e do procedimento 

ministerial de investigação criminal).   

 Essa inspeção deve ser documentada por registros fotográficos, mapas, 

croquis, termos circunstanciados, de modo a se consignar as discrepâncias que 

forem constatadas entre o que foi aprovado e que foi executado.  

 Há de ser esclarecido onde está a rede de drenagem das águas das chuvas e 

se o posicionamento dos terrenos em relação a ela inviabiliza a utilização dos lotes 

para edificação de moradias.  
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 Por fim, no que toca à falta de asfalto, deve ser feita pesquisa e colheita da 

documentação pertinente (legislação municipal, projeto de loteamento aprovado, 

etc.) com o fim de esclarecer se a obrigação de asfaltar as ruas é mesmo do 

loteador (como parece ser). Se for assim, o loteador não pode transferir os custos 

dessa responsabilidade para a coletividade (externalidade negativa). Não pode 

auferir lucro a custa de investimentos públicos.  

 Portanto, se restar verificada que a obrigação legal e/ou contratual de 

asfaltar as ruas é do loteador, tem o Ministério Público legitimidade (e mais do 

que isso, tem o dever) de promover as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis 

para o enforcement desta prestação pelo próprio particular-loteador (tutela 

jurídica das obrigações de fazer).  

 Paralelamente às persecuções criminais e cíveis, o Promotor de Justiça irá se 

inteirar das políticas públicas municipais de planejamento e gestão da ocupação e 

uso do solo urbano, de habitação de interesse social, e de desenvolvimento 

socioeconômico, identificando eventuais inconstitucionalidades, ilegalidades ou 

deficiências, tomando as medidas cabíveis para correção ou aprimoramento.  

Zelar pela constitucionalidade e pela eficiência das políticas públicas é uma 

dimensão importante da atuação do Ministério Público na proteção e promoção 

dos direitos difusos e dos direitos individuais indisponíveis de todos os cidadãos (= 

direitos humanos fundamentais).  

 São as orientações, sem caráter vinculante, do CAOP-HABITAÇÃO E 

URBANISMO.  

 Curitiba, 21 de junho de 2012.  
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Alberto Velozo Machado 

Procurador de Justiça – Coordenador 

 

 

Odoné Serrano Júnior 

Promotor de Justiça – Integrante 

 

 

Maria Vitória Costaldello Ferreira 

Assessora Jurídica   


