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CONSULTA Nº 14/2015 

 

 

Procedimento Administrativo nº MPPR-0046.13.010320-6 (Originário) 

Procedimento Administrativo nº MPPR-0046.15.014446-0 (CAOPJ-HU) 

 

 

EMENTA: OBSTRUÇÃO IRREGULAR DE VIA 

AFETADA AO USO COMUM. EMPREENDIMENTO 

PRIVADO. EFEITOS PREJUDICIAIS À 

MOBILIDADE URBANA. LEI MUNICIPAL Nº 

11.266/2004. FUNÇÃO SOCIAL DA 

PROPRIEDADE. PRINCÍPIO DA SUPREMACIA DO 

INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PARTICULAR. 

PARECER PGM Nº 116/2005. REQUISITOS PARA 

USUCAPIÃO CONFIGURADOS. PRAZO PARA 

INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO 

INDIRETA ULTRAPASSADO. AVAL DA 

DIRETORIA DE CONTROLE DE USO E DE 

OCUPAÇÃO DO SOLO DA SMU. NEGLIGÊNCIA 

FUNCIONAL E IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 

LEI MUNICIPAL 1.656/1958. MATÉRIA DE 

SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA. INDÍCIOS DE 

DANO AMBIENTAL EM ÁREA DE 

PRESERVAÇÃO PERMANENTE.  



 
 
 
 
 
 

Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Habitação e 
Urbanismo 

 
 

2 
 

Rua Marechal Deodoro, 1028, 6º andar, CEP 80.060-010, Curitiba-PR– Tel.: (41) 3250-4870 – 

urbanismo@mppr.mp.br 

 

 

I. Relato Geral do Caso 

 

Trata-se de Notícia de Fato instaurada pela Promotoria de 

Justiça de Habitação e Urbanismo da Comarca de Curitiba, posteriormente 

convertida em Procedimento Administrativo, na data de 06 de janeiro de 2014, 

com o escopo de aferir possíveis irregularidades na obstrução da Rua 

Tapiranga, no Bairro São Braz, Município de Curitiba. O feito tomou por base 

denúncia anônima, constante às fls. 03/04, recebida pela Promotoria de Justiça 

de Proteção ao Meio Ambiente e encaminhada ao atual órgão de execução, 

devido à especialidade da matéria (Ofício nº 1991/2013, à fl. 02). 

A representação veicula que diversas vias públicas dos Bairros 

Santa Felicidade e São Braz, a exemplo da Rua Tapiranga, teriam sido 

fechadas indevidamente a pedido de empresários do ramo da construção civil. 

Juntou-se notícia vinculada no jornal Gazeta do Povo sobre o tema (“Ruas que 

não levam a lugar nenhum”). Dentre os exemplos citados na matéria, encontra-

se a situação da Rua Tapiranga (fls. 03/04). 

A despeito do caráter de generalidade e anonimato da notícia, 

o agente ministerial enviou o Ofício nº 428/2013 (fl. 08) à Prefeitura Municipal 

de Curitiba, na data de 28 de outubro de 2013. Nele, foram requisitados 

esclarecimentos sobre a alegação de que a Rua Tapiranga encontrava-se 

obstruída e indicações sobre as providências administrativas ou judiciais que 

seriam adotadas caso fosse constatada, de fato, a irregularidade. 
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Em resposta, a Prefeitura de Curitiba enviou, junto ao Ofício nº 

2188/2013, cópia das informações prestadas pelo Instituto de Pesquisa e 

Planejamento Urbano de Curitiba – IPPUC – sobre a área em comento (fls. 

09/20). Do parecer do IPPUC, decalca-se o histórico de fotografias aéreas da 

Rua Tapiranga, nas quais a citada via figura aberta desde, ao menos, 1980 (fls. 

12-20), havendo trânsito ininterrupto e contínuo uso comum do povo. 

No bojo da Consulta nº 04-054.386/2013 (fls. 30/36), comunica-

se que a Rua Tapiranga realmente foi obstruída no trecho entre a Rua Leão 

Benjamim Breda e Rua Adelina Ferreira Lima. Ressalta-se, ainda, que a via 

consta como de domínio público conforme a Planta de Loteamento nº 1505 

(Jardim Plenário). Entretanto, o traçado efetivamente implantado encontrava-se 

em desacordo com a delineação original, atingindo parcela do imóvel particular 

de Indicação Fiscal nº 39-042-266.000. Reiterou-se, por fim, que o logradouro é 

relevante para o sistema viário local e que sua supressão gera prejuízo ao 

tráfego de automóveis e pedestres na região. 

Ademais, agregou aos autos consulta jurídica formulada pela 

Procuradoria-Geral do Município de Curitiba, na qual se concluiu pela 

possibilidade de o Município cadastrar as ruas em uso há mais de vinte anos, 

em vista do transcurso do prazo para aquisição do domínio das áreas via 

usucapião (fls. 21/29) e de sua afetação fática como bem de uso comum povo. 

Por sua vez, em 08 de janeiro de 2013, a Promotoria de Justiça 

de Habitação e Urbanismo de Curitiba solicitou à Secretaria Municipal de 

Urbanismo, vistoria in loco e demais documentos para a elucidação do caso (fl. 

38). Em resposta, foram acostados mapas, enviados pela Secretaria Municipal 

de Urbanismo (fls. 39/47). 
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Em complemento, o Departamento de Controle do Uso e 

Ocupação do Solo, enviou o Ofício nº 316/2014 (fl. 50), no qual informou que a 

implantação da rua se achava em desacordo com o projeto original, havendo-

se procedido a retificação cadastral, no momento da obtenção do alvará de 

construção nº 294564 (planta à fl. 54), para condomínio residencial. Assim 

sendo, a Diretora defendeu que o alinhamento do muro se acha, hoje, correto.  

Por fim, em 02 de fevereiro de 2015, a Promotoria de Justiça 

de Habitação e Urbanismo emitiu o Ofício nº 084/2015 a este Centro de Apoio 

Operacional, solicitando a realização de vistoria na Rua Tapiranga, com o fito 

de verificar se a rua de fato encontra-se indevidamente obstruída e se 

procedem as informações prestada pelo Município de Curitiba, além de outros 

esclarecimentos e conclusões que este órgão julgasse pertinentes, as quais 

são lançadas abaixo. 

É o sucinto relato. 

 

II. Considerações do CAOPJ-HU 

 

De partida, a situação supra desenhada traz a lume o 

regramento sobre gestão patrimonial pública, essencial para embasar o 

arcabouço argumentativo da presente consulta. A obstrução da rua, mediante a 

construção de muro entre a Rua Leão Benjamim Breda e a Rua Adelina 

Ferreira Lima, realizou-se após décadas da abertura da rua Tapiranga, cujo 

trecho in casu figurou acessível, ininterruptamente, desde pelo menos 1980, 

donde decorre a inconcussa afetação do bem ao uso comum.  
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Ressalte-se que o traçado aqui em comento é aquele 

efetivamente implantado, ainda que formalmente dissonante dos registros a 

que se tem acesso (e cuja confiabilidade, diga-se de passagem, não é plena, 

haja vista a ausência de georreferenciamento dos dados), nos quais a rua 

margeava o curso de água adjacente ao imóvel, impossibilitando qualquer 

inflexão de seu percurso para adequar-se à Planta de Loteamento.  

Postas tais considerações, volta-se análise às razões de direito 

relativas ao tema. Sobre o sistema viário, é do magistério de José Afonso da 

Silva a definição: “meio pelo qual se realiza o direito à circulação, que é a 

manifestação mais característica do direito de locomoção, direito de ir e vir e 

também de ficar, assegurado na Constituição Federal (...) este sistema 

determina, em grande parte, a facilidade, a conveniência e a segurança com 

que o povo se locomove através da cidade1”.   

Contemporaneamente, sob o marco da Lei 12.587/2012, são 

classificadas as vias públicas como infraestrutura de mobilidade urbana: 

 

Art. 3
o
  O Sistema Nacional de Mobilidade Urbana é o conjunto organizado 

e coordenado dos modos de transporte, de serviços e de infraestruturas 
que garante os deslocamentos de pessoas e cargas no território do 
Município.  
(...) 
§ 3

o
  São infraestruturas de mobilidade urbana:  

I - vias e demais logradouros públicos, inclusive metroferrovias, hidrovias e 
ciclovias;  

 

                                                      

1  SILVA, José Afonso da. Direito Urbanístico Brasileiro. 7ª ed. São Paulo: 

Malheiros Editores, 2012, p. 179. 
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O direito à mobilidade urbana, como um dos principais 

componentes do direito à cidade, e diante da predominância do interesse local 

atinente à matéria, impõe ao Município o poder-dever de sua regulação. 

Exsurge, daí, a atribuição municipal para o arruamento, isto é, o conjunto de 

vias de circulação, logradouros públicos e espaços livres aprovado pela 

Prefeitura para uma determinada área urbana ou urbanizável.  

Nesta toada, a Lei Municipal nº 11.266/2004, que dispõe sobre 

a adequação do Plano Diretor de Curitiba ao Estatuto da Cidade, fixa as 

diretrizes que regem o sistema viário, de circulação e de trânsito. In verbis: 

Art. 17. São diretrizes específicas da política municipal dos sistemas viário, 
de circulação e trânsito: 
I - planejar, executar e manter o sistema viário segundo critérios de 
segurança e conforto da população, respeitando o meio ambiente, 
obedecidas as diretrizes de uso e ocupação do solo e do transporte de 
passageiros; 
II - promover a continuidade ao sistema viário por meio de diretrizes de 
arruamento a serem implantadas e integradas ao sistema viário oficial, 
especialmente nas áreas de urbanização incompleta; 
(...) 
IV - melhorar a qualidade do tráfego e da mobilidade, com ênfase na 
engenharia, educação, operação, fiscalização e policiamento; 
(...) 
VI - aperfeiçoar e ampliar o sistema de circulação de pedestres e de 
pessoas portadoras de deficiência, propiciando conforto, segurança e 
facilidade nos deslocamentos; 

 

Desta forma, devem pautar a política municipal no tocante ao 

sistema viário, de circulação e de trânsito, dentre outros, os critérios de 

segurança e conforto da população; a continuidade do sistema viário; a 

qualidade do tráfego e da mobilidade; o aperfeiçoamento e ampliação do 

sistema de circulação de pedestres, observadas as necessidades especiais 

das pessoas portadoras de deficiência e, permeando todos esses elementos, o 

planejamento e a defesa integrados do sistema viário, em prol da coletividade. 
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A obstrução da rua Tapiranga, no entanto, conduziu a resultado 

em sentido diametralmente oposto ao preconizado na Lei Municipal, porquanto 

verificou-se a descontinuidade da via, em região de fluxo notoriamente 

conturbado, obrigando os veículos que por ali trafegavam a desvios que 

sobrecarregam a malha viária já precária. Destacamos que o Plano da 

Regional Santa Felicidade2, que abrange o bairro São Braz, elaborado em 

2008, pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC), 

destacava como uma dos principais entraves para o desenvolvimento da 

região: “o conflito entre o tráfego local e rodoviário” e as “dificuldades 

técnicas para fechamento da malha viária e abertura de ruas em função da 

topografia, áreas verdes – APA, ocupação com condomínios fechados e 

invasões – principalmente nos bairros Mossunguê e Santa Felicidade” (grifo 

nosso). Portanto as carências do sistema viário na referida localidade já são há 

muito conhecidas e registradas pela própria Administração Pública Municipal.  

De fato a precariedade na continuidade e conexão da malha 

viária do local é facilmente constatada e pode ser atribuída à topografia 

acidentada do bairro e a presença de áreas de preservação permanente o que 

resulta, muitas vezes, em quadras irregulares e vias com traçado sinuoso. 

Essas limitações de caráter físico são reforçadas em um processo sinérgico 

pelo modelo de urbanização presente na localidade, com a concentração de 

condomínios murados, porém se aqueles fatores não podem ser controlados 

                                                      

2  De acordo com as informações disponibilizadas pelo IPPUC em sua página na internet 

(http://planosregionais.ippuc.org.br/), os Planos Regionais “integram a atuação de cada Administração 

Regional ao planejamento global, indicando prioridades e ações de curto, médio e longo prazos que 

possam nortear os investimentos públicos. Está forma de planejamento está fundamentada nas 

premissas legais do Estatuto da Cidade e do Plano Diretor de Curitiba. 
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pela municipalidade, cabe a ela o disciplinamento e fiscalização destes. Os 

fatores supramencionadas, não impactam apenas na continuidade das vias, 

mas também na inadequação da largura das caixas das vias (perfil), se 

comparadas à função que exercem dentro da hierarquia viária, pois são 

comumente estreitas e não possuem calçadas, sarjeta e meio-fio. Em muitos 

trechos a pavimentação também não é a ideal, pois a utilização do anti-pó, 

cobertura com menor resistência do que a pavimentação asfáltica, resulta em 

frequentes falhas no pavimento superficial e agrava as condições de 

trafegabilidade. Com base nesses quesitos, pode-se afirmar que o sistema 

viário no entorno imediato da Rua Tapiranga apresenta diversas inadequações 

no tocante as características mínimas para a garantia da fluidez do tráfego e o 

atendimento a padrões mínimos de mobilidade, isso sem abordar outros 

aspectos como a sinalização, drenagem, iluminação e semaforização.  

Sob o enfoque do fluxo e hierarquia viária a Rua Tapiranga 

está classificada pela Lei 9.800/200 como uma via local, sendo paralela a duas 

vias classificadas como Coletora 2, a saber Rua Dr. Carlos Chagas e Rua José 

Tomasi, que têm como função coletar o fluxo do bairro e direcioná-lo as vias 

principais. Perpendicular a Rua Tapiranga estão as Ruas Antônio Escorcim e 

Rua Manoel Chagas Lima, classificadas como Coletoras 1 e que possuem a 

mesma função da tipo 2, porém maior extensão (ver IMAGEM 01). A obstrução 

da Rua Tapiranga impediu o acesso direto à Rua Manoel das Chagas Lima a 

parte da população residente no local e em consequência piorou o acesso a 

importante eixo viário da localidade, a Av. Vereador Toaldo Túlio, via 

classificada como Setorial, por ter a função de ligação entre diferentes regiões 

do Município. 
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IMAGEM 01: Hierarquia viária no entorno da Rua Tapiranga.  

Fonte: Elaboração própria com imagem do Google Earth, 2015. 
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É evidente o prejuízo às atuais condições de circulação em 

uma localidade já precária em termos de sistema viário, porém ao analisarmos 

as diretrizes viárias projetadas para o local, a obstrução da Rua Tapiranga 

ganha contornos dramáticos, pois não apenas extirpou trecho de via em 

localidade tão carente de interconexões, piorando as condições atuais de 

circulação, como também comprometeu uma série de possibilidades de 

melhorias futuras no local. De acordo com as informações constantes no 

P.A.n°MPPR-0046.13.010320-6, existe previsão de prolongamento da via 

Adelina Ferreira Mueller (fl. 43), consolidando esta como um eixo de ligação 

entre as vias Carlos Chagas e José Tomasi, que exercem a função de coletar o 

fluxo do bairro, no sentido norte-sul, e encaminhar para importantes eixos 

viários, como a Rua Antônio Escorsim e Rua Manoel das Chagas Lima. A 

interrupção da Rua Tapiranga obriga a concentração do fluxo de veículos da 

Rua Carlos Chagas para o acesso à futura ampliação da Rua Adelina Ferreira 

Mueller aumentando as distâncias e complicando o sistema de circulação no 

local. Foi verificado, ainda, em consulta as guias amarelas de lotes localizados3 

na intersecção da Rua Tapiranga com a Rua Bengali e na intersecção da Rua 

Antônio Portela com a Rua Tapiranga, a previsão de prolongamento dessas 

vias. 

                                                      

3 Na consulta a indicação fiscal n° 39.104.009 consta a seguinte observação: “49 

O LOTE E ATINGIDO POR FAIXA NAO EDIFICAVEL REFERENTE A PREVISAO DE 

PASSAGEM DE RUA CONSULTAR UUS-34 19/06/97” e na indicação fiscal n° 39.103.009 

consta “ LOTE ATINGIDO POR FAIXA NÃO EDIFICÁVEL REFERENTE PREVISÃO DE 

PROLONGAMENTO DE RUA *** CONSULTAR DEPARTAMENTO DO USO DO SOLO - 

EMAIL : PROJETODERUA@SMU.CURITIBA.PR.GOV.BR” 
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IMAGEM 02: Projeções viárias no entorno imediato da Rua Tapiranga.  
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Fonte: Elaboração própria com imagem do Google Earth, 2015. 
 
As informações constantes nas guias amarelas não permitem 

inferir qual o traçado preciso dessas ampliações, porém é evidente que esses 

projetos deveriam ter sido analisados e ponderados antes da decisão de 

autorizar a construção de um muro em via com utilização pública há mais de 30 

anos. O caso em tela não poderia ter sido classificado como mera correção de 

alinhamento predial, como intenta a resposta da Secretaria Municipal de 

Urbanismo em seu ofício n°316/2014, pois a suposta “retificação” implicou na 

inviabilidade na manutenção de via que não só tinha um fluxo e uso importante 

na atualidade, como poderia ter sua utilização incrementada em razão de 

futuros projetos viários. Assim são claros e evidentes os prejuízos causados a 

vizinhança do local, que teve seu direito de usufruir de uma circulação racional 

e eficiente comprometido, não apenas no presente, mas também no futuro, 
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pois restaram limitadas as possibilidades de melhoria viária no local. Não há 

dúvida, portanto, que frente à precariedade do sistema viário na localidade, não 

poderia a Administração Municipal prescindir de via, sem uma análise mais 

apurada que transcendesse os aspectos de correção do alinhamento em uma 

propriedade específica e considerasse os impactos dessa alteração no sistema 

de circulação e mobilidade do local. Ressaltamos, ainda, que ao mesmo tempo 

em que se preteriu a qualidade do tráfego e da mobilidade urbana, feriu-se 

também o padrão urbanístico vigente. A formatação do sistema viário municipal 

deve estar adstrita ao planejamento, vez que se resumiria, caso contrário, a 

mera colcha de retalhos, sem qualquer organização.  

Outrossim, uma vez erigido o muro afetou-se, também, a 

circulação de pedestres no local. Apesar de ter-se construído uma calçada para 

a passagem dos transeuntes, conforme verificado em vistoria realizada no dia 

12 de março de 2015 por este Centro de Apoio Operacional (laudo em anexo), 

é de se salientar que restou suprimida a segurança e conforto daqueles. Os 

mesmos são forçados, atualmente, a atravessar passagem estreita entre o 

muro e a vegetação ciliar que cresce junto ao corpo de água adjacente ao 

loteamento, aliás com significativo impacto ambiental de movimentação de 

terras e consequente desmoronamento da margem do corpo hídrico adjacente.  

As condições ali presentes, como a baixa visibilidade do local 

(que não conta com iluminação pública, nem sinalização) e a inexistência de 

qualquer outra rota alternativa de passagem, propiciam também ambiente 

fomentador da ocorrência de crimes e acidentes. 

Sobejam, pois, inquestionáveis os efeitos nefastos originados a 

partir da obstrução da rua Tapiranga, desdobrando-se em lesões à ordem 

urbanística (art. 1º, VI da Lei 7.347/85) e ao patrimônio público e social (art. 1º, 



 
 
 
 
 
 

Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Habitação e 
Urbanismo 

 
 

14 
 

Rua Marechal Deodoro, 1028, 6º andar, CEP 80.060-010, Curitiba-PR– Tel.: (41) 3250-4870 – 

urbanismo@mppr.mp.br 

 

VIII da Lei 7.347/85), interesses difusos protegidos ope legis, cuja atribuição, 

conforme exarado anteriormente, recai justamente sobre ente municipal. 

A problemática orbita, por esta razão, em torno da oficialização 

de via particular que deveria ter-se realizado, indubitavelmente, por iniciativa do 

Poder Municipal. A legislação urbanística costuma definir a via de circulação 

como o espaço destinado à circulação de veículos ou pedestres, sendo que: (a) 

via particular é a via de propriedade privada, ainda que aberta ao uso público; 

(b) via oficial é a via de uso público, aceita, declarada ou reconhecida como 

oficial pela Prefeitura, especialmente por meio dos seus mapas cadastrais4. 

Induvidoso, sob esta ótica, que a via em tela caracteriza-se 

como pública, vez que foi efetivamente adquirida pela municipalidade através 

de anterior parcelamento do solo, transferindo, independentemente de registro, 

a titularidade sobre aquela fração do solo urbano e, no mesmo ato, afetando-o 

indelevelmente a um uso específico, qual seja, o de circulação. É dizer: tal bem 

se acha retirado do comércio, tampouco podendo ser objeto de fechamento ou 

obstrução por condomínio particular, conforme se infere da jurisprudência 

mesmo do Supremo Tribunal Federal: 

 

LOTEAMENTO. RUA DE ACESSO COMUM. CONDOMÍNIO 
INEXISTENTE. COM O LOTEAMENTO SINGULARIZA-SE A 
PROPRIEDADE DOS LOTES, CAINDO NO DOMÍNIO PÚBLICO E 
NO LIVRE USO COMUM A RUA DE ACESSO. NÃO E 
JURIDICAMENTE POSSIVEL, EM TAIS CIRCUNSTANCIAS, 
PRETENDER-SE CONSTITUIR CONDOMÍNIO SOBRE A RUA, A 
BASE DA LEI 4.591/64. NULIDADE DA CONVENÇÃO 

                                                      

4  Cf. Lei 7.805, de São Paulo, art. 2º, I; Lei 726/1978.  
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CONDOMINIAL E DOS ATOS DELA DECORRENTES. RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 
(...) É quanto basta para que se tenha como transferidos, ao domínio 
do Município, como bem de uso comum do povo, as ruas e espaços 
livres que o dono da propriedade loteada não alienou a quem quer 
que seja, por serem elas, ex vi legis, inalienáveis. Constitui, assim, 
desenganada violação ao direito de propriedade, assegurado na 
Constituição, a restrição ao livre trânsito da via pública e a 
construção, nessa via pública, de edificações e benfeitorias, a 
justificar o desfazimento das obras, o restabelecimento de liberdade 
de trânsito e a decretação da nulidade dos atos com base nos quais 
foram praticadas essas ilegalidades. 
(STF - RE: 100467 RJ , Relator: Min. DÉCIO MIRANDA, Data de 
Julgamento: 24/04/1984, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJ 
01-06-1984 PP-08733 EMENT VOL-01338-05 PP-00896 RTJ VOL-
00110-01 PP-00352) 

 

José Cretella Júnior5, em mesmo sentido, remata que a 

afetação do bem é definida como o fato ou pronunciamento do Estado que 

incorpora uma coisa à dominialidade de sua pessoa jurídica. Salienta que nem 

sempre quando o Estado constroi estrada ou edifício, a declaração de sua 

afetação é feita de modo expresso. Admite-se, ao contrário, que a afetação 

pode produzir-se tacitamente, e que o destino dado aos bens necessários a um 

fim público é, por si só, bastante para conferir-lhe a qualidade jurídica de 

afetados e, com esta, os predicados de seu respectivo regime jurídico, entre 

eles, precisamente, a inalienabilidade dos bens de uso comum, nos expressos 

termos dos arts. 99 e 100 do Código Civil de 2002: 

 

Art. 99. São bens públicos: 

                                                      

5  JÚNIOR, José Cretella. Tratado do Domínio Público. Rio de Janeiro: Forense, 

1984, p. 152-153. 
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I - os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e 
praças; 
(...) 
Art. 100. Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial 
são inalienáveis, enquanto conservarem a sua qualificação, na forma que a 
lei determinar. 

 

Ad argumentandum tantum, ainda que se entendesse que o 

trecho em questão não correspondia exatamente à área transferida ao 

Município de Curitiba na década de 1970, o comprovado exercício de posse 

mansa, pacífica, contínua e sem oposição, neste ínterim, já seria suficiente 

para aquisição originária desta faixa de terra, pela coletividade pública. 

Neste diapasão, a própria Procuradoria-Geral do Município de 

Curitiba emitiu o Parecer nº 116/2005 (fls. 21-29), com repercussão geral, a 

respeito do cadastramento de ruas abertas há mais de vinte anos e de sua 

prescrição aquisitiva, explicitando possíveis repercussões a partir da entrada 

em vigor do Novo Código Civil. Segundo salientou-se, à época: 

“A utilização continuada de uma área como via pública é uma questão 
possessória. Na expressão consagrada no direito público a área está 
afetada ao uso comum. Tem evidente destinação pública e, como tal 
resta caracterizado o uso comum do povo. Ressalte-se, que é de 
posse que se está falando e não do domínio, pois embora destinado 
ao uso comum, não houve transferência de domínio ao poder público.  
(...) O cadastramento da rua é ato administrativo que visa a assegurar 
o interesse coletivo. Se a utilização do bem remonta há mais de 
vinte anos, é possível cadastrar a rua, desde que não esteja 
situada em área de loteamento irregular ou clandestino e sem 
processo de regularização.  
(...) Como afirmado, nada obstante o apossamento do bem pelo 
poder público, não houve transferência de domínio. Significa que a 
propriedade permanece em poder do particular, porém 
completamente esvaziada de seus conteúdos jurídico e econômico. 
Gera direito à indenização diante da impossibilidade de reversão do 
uso desse bem, em razão do princípio da prevalência do interesse 
público sobre o particular. 
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(...) Uma vez caracterizado o apossamento administrativo do bem 
particular e, cabe à Administração o dever de regularizar o domínio 
do bem apossado, questão que se resolve à luz do regime jurídico da 
transferência da propriedade. 
(...) Sendo assim, se os imóveis se encontram registrados em nome 
de particulares, a transferência da titularidade só poderá ser feita 
mediante registro público, admitindo-se como títulos aqueles 
descritos no art. 221 da Lei 6.015/73

6
. Não havendo título hábil, há 

que se promover a respectiva ação de usucapião para transferir 
a propriedade da área ao Município.”   

 

Emerge cristalina a postura municipal em relação às ruas 

abertas há mais de vinte anos, como é o caso da rua Tapiranga, e a premente 

necessidade de regularização de seu domínio mediante a transcrição do título 

aquisitivo e, não existindo este, mister valer-se do reconhecimento judicial da 

usucapio, o que a doutrina pátria corrobora7. 

                                                      

6  Art. 221 - Somente são admitidos registro: I - escrituras públicas, inclusive as 

lavradas em consulados brasileiros; II - escritos particulares autorizados em lei, 

assinados pelas partes e testemunhas, com as firmas reconhecidas, dispensado o 

reconhecimento quando se tratar de atos praticados por entidades vinculadas ao 

Sistema Financeiro da Habitação; III - atos autênticos de países estrangeiros, com força 

de instrumento público, legalizados e traduzidos na forma da lei, e registrados no 

cartório do Registro de Títulos e Documentos, assim como sentenças proferidas por 

tribunais estrangeiros após homologação pelo Supremo Tribunal Federal; IV - cartas de 

sentença, formais de partilha, certidões e mandados extraídos de autos de processo; V 

- contratos ou termos administrativos, assinados com a União, Estados, Municípios ou 

o Distrito Federal, no âmbito de programas de regularização fundiária e de programas 

habitacionais de interesse social, dispensado o reconhecimento de firma. 

7 
 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro. 12ª ed., São Paulo: Malheiros Editores, 

2001, p. 312.  
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Isso porque, como é cediço, a sentença de usucapião possui 

natureza meramente declaratória, dado que a propriedade é constituída pelo 

preenchimento dos requisitos legais, vale dizer, exercendo o possuidor sobre a 

coisa hábil a ser usucapida posse ad usucapionem, uma vez ultrapassado o 

tempo necessário previsto em lei8. Não era outro o cenário do caso concreto, 

dispondo o Município mesmo de justo título no qual lastrava sua posse. 

Impende notar que, em se sentindo lesado o particular, ao 

longo de todos os anos em que permaneceu inerte, a ele caberia tomar, dentro 

do prazo legal, as providências para opor-se à posse pública do bem ou, 

alternativamente, para auferir indenização por desapropriação indireta. 

Nesse sentido, diferenciam-se as figuras da desapropriação 

indireta e da usucapião pelo uso público da via. É o que assentou o Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, que interpreta a irreversível afetação como 

suficiente para a transferência do respectivo domínio. Registra-se: 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. 
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. 
VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. 
PRESCRIÇÃO. TRANSCURSO DO PRAZO 
INDEPENDENTEMENTE DO EXERCÍCIO DA POSSE COM ANIMUS 
DOMINI. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO 
OCORRÊNCIA. DATA DA OCUPAÇÃO. NECESSIDADE DO 
REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. (...)2. 
"A prescrição da ação de desapropriação indireta é de natureza 
extintiva, pois esta especial forma de aquisição do domínio pelo 
Estado não se dá por força de usucapião (prescrição aquisitiva) e sim 
em virtude de irreversível afetação do bem particular a uma finalidade 
pública, o que importa a necessária transferência do domínio" (REsp 
681.638/PR, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA 

                                                      

8  NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 7ª ed., 

São Paulo: Método, 2011, p. 1.383.  



 
 
 
 
 
 

Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Habitação e 
Urbanismo 

 
 

19 
 

Rua Marechal Deodoro, 1028, 6º andar, CEP 80.060-010, Curitiba-PR– Tel.: (41) 3250-4870 – 

urbanismo@mppr.mp.br 

 

TURMA, julgado em 26/9/2006, DJ de 9/10/2006). (...) 4. Verificado o 
apossamento do bem pelo Estado, a sua destinação a uma finalidade 
pública e a impossibilidade da reversão à situação anterior, resta ao 
proprietário reivindicar a correspondente reparação pecuniária, 
observado o prazo prescricional.  
(STJ - REsp: 1162127 DF 2009/0199049-3, Relator: Ministra ELIANA 
CALMON, Data de Julgamento: 01/10/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, 
Data de Publicação: DJe 09/10/2013) 

 

Segundo a hermenêutica do Pretório Superior, a simples 

afetação pública do bem particular, somada à impossibilidade de reversão à 

situação anterior, limitariam as faculdades do proprietário sobre o imóvel à 

pretensão de reparação pecuniária, equivalente à indenização por 

desapropriação indireta. Todavia, esta devia ser pleiteada em lapso não 

superior a 20 anos (na vigência do Código Civil de 1916, pela aplicação da 

Súmula 119 do STJ) e não superior a 10 anos (após a entrada em vigor do 

Código Civil de 2002) segundo aferiu a Corte de Justiça, em recente julgado: 

 

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO 
INDIRETA. PRAZO PRESCRICIONAL. AÇÃO DE NATUREZA 
REAL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 119/STJ. 
PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. CÓDIGO CIVIL DE 2002. ART. 1.238, 
PARÁGRAFO ÚNICO. PRESCRIÇÃO DECENAL. REDUÇÃO DO 
PRAZO. ART. 2.028 DO CC/02. REGRA DE TRANSIÇÃO. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 27, §§ 1º E 3º, DO DL 
3.365/1941. 
1. A ação de desapropriação indireta possui natureza real e, 
enquanto não transcorrido o prazo para aquisição da propriedade por 
usucapião, ante a impossibilidade de reivindicar a coisa, subsiste a 
pretensão indenizatória em relação ao preço correspondente ao bem 
objeto do apossamento administrativo. 
2. Com fundamento no art. 550 do Código Civil de 1916, o STJ 
firmou a orientação de que “a ação de desapropriação indireta 
prescreve em 20 anos” (Súmula 119/STJ). 
3. O Código Civil de 2002 reduziu o prazo do usucapião 
extraordinário para 10 anos (art. 1.238, parágrafo único), na 
hipótese de realização de obras ou serviços de caráter produtivo 
no imóvel, devendo-se, a partir de então, observadas as regras 
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de transição previstas no Codex (art. 2.028), adotá-lo nas 
expropriatórias indiretas. 
(...) 
(REsp 1300442/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 
TURMA, julgado em 18/06/2013, DJe 26/06/2013) 

 

Noutros termos: ainda que de direito gozasse sobre a área 

convertida em rua, omitiu-se, no curso de mais de 30 (trinta) anos, o alegado 

proprietário do lote em demandar a municipalidade, sobrevindo a prescrição 

temporal. Pela própria necessidade de estabilização das relações e em 

homenagem à segurança jurídica, dormientibus non sucurrit jus. 

Qualquer dos três caminhos jurídicos que se adote, portanto, 

levam a símile conclusão: a irreversibilidade para o domínio privado do bem de 

uso comum povo, adquirido pela transferência ope legis de anterior 

parcelamento do solo (doação); pela prescrição aquisitiva originária 

(usucapião); ou pela desapropriação indireta, sem oposição do particular. 

Como se não bastasse, firmou o E. Tribunal de Justiça do 

Paraná, em harmonia com instituto da função social da propriedade e com o 

princípio da supremacia do interesse público sobre o particular, o critério da 

primazia da realidade existente, mesmo quando a posse é nova. Confira-se: 

 

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 
DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR INDEFERIDA EM 
PRIMEIRO GRAU. PERDA DE OBJETO DO 
RECURSO.INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE 
JURÍDICA DO PEDIDO. REJEITADA. DISCUSSÃO SOBRE A 
POSSE DE UMA ÁREA DE UTILIDADE PÚBLICA AFETADA AO 
USO COMUM DO POVO. SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA 
(CONCLUSÃO DA VIA PÚBLICA). OBSERVÂNCIA DA PRIMAZIA 
DA REALIDADE FÁTICA SUBJACENTE. PREVALÊNCIA DO 
SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PARTICULAR. 
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PECULIARIDADES DO CASO QUE REVELAM QUE A IMEDIATA 
REINTEGRAÇÃO DO AGRAVANTE NA POSSE DA ÁREA É MAIS 
GRAVOSA E NEFASTA À REALIDADE FÁTICA EXISTENTE. 
FECHAMENTO DE IMPORTANTE VIA PÚBLICA INJUSTIFICÁVEL 
SE CONSIDERADA A PEQUENA ÁREA AGRICULTÁVEL AO 
AUTOR. GRAVES REPERCUSSÕES DE ORDEM ECONÔMICA E 
SOCIAL À COLETIVIDADE. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE 
POSSE INDEFERIDA COM BASE EM PROVA ORAL COLHIDA EM 
AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE 
ILEGALIDADE E TERATOLOGIA. RECURSO NÃO PROVIDO.  
(...) Portanto, o julgador não pode limitar-se à prática de um mero 
exercício de subsunção do fato à norma, no particular, deve ser 
considerada prudentemente a circunstância de estar diante de uma 
situação onde se discute a posse de uma área de utilidade pública e 
as consequências que possam advir de eventual devolução do imóvel 
ao particular. É bem verdade que a Avenida Ayrton Senna, no trecho 
que é objeto da lide, foi construída sem o prévio processo de 
desapropriação, no entanto, como dito, a avenida existe de fato e 
esta realidade não pode ser ignorada. Assim, deve ser observada a 
primazia da realidade subjacente, de forma a perquirir os contornos 
que esta decisão deve assumir para que seja, na maior medida 
possível, menos gravosa à realidade fática existente. Sobre a questão 
da primazia da realidade, colhe-se a lição de Gisela Gondin Ramos1 
in verbis:"É o que acontece quando o magistrado se vale do 
argumento da primazia da realidade, porquanto nestes casos ele 
sempre estará fazendo uma clara opção entre os aspectos formais e 
fáticos da relação jurídica sub judice, para fins de decidir a incidência 
da regra de Direito. Trata-se, portanto, segundo a metodologia que 
imprimimos, não de um princípio jurídico, mas sim de um critério 
jurídico que viceja na seara probatória. 
(...) Noutras palavras, em cognição sumária, revela-se menos gravoso 
manter o agravado na posse da área objeto do litígio, pois, caso 
contrário, os danos ao patrimônio público e a mobilidade urbana 
seriam muito maiores que os prejuízos econômicos experimentados 
pelo autor (...) 
(TJ-PR - AI: 12245362 PR 1224536-2 (Acórdão), Relator: Espedito 
Reis do Amaral, Data de Julgamento: 11/02/2015, 18ª Câmara Cível, 
Data de Publicação: DJ: 1513 25/02/2015) 

 

Ora, indubitável que o critério supra decalcado da primazia da 

realidade existente, deveria haver pautado, igualmente, a Administração 

Pública e seus agentes por ocasião do licenciamento do empreendimento 

privado em debate. Ou seja, ao apreciar o pedido de autorização para o 

condomínio, cujos limites supostamente demandavam realinhamento da via 
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pública, é certo que se deveriam proteger, primeiramente, o interesse público, 

os direitos difusos, o patrimônio social e a situação fática consolidada. 

A ponderação desses critérios de interesse público na 

formação da vontade administrativa sobre aprovação de loteamentos e 

congêneres não é apenas admissível, mas recomendada pela jurisprudência 

da Egrégia Corte de Justiça do Estado do Paraná: 

 

1) ADMINISTRATIVO. LOTEAMENTO. APROVAÇÃO DAS DIRETRIZES 
PELO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA. TERRENO URBANO. 
APRECIAÇÃO DE OUTROS CRITÉRIOS DE INTERESSE PÚBLICO. 
INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE. 
a) Valendo-se de sua competência legislativa prevista no artigo 30 da 
Constituição Federal, o Município de Ponta Grossa publicou a Lei 5.949/98, 
que com a redação conferida pela Lei 7.717/04, definiu as áreas urbanas 
do Município de Ponta Grossa. 
b) Conquanto o terreno que se pretende lotear seja urbano, é 
perfeitamente admissível que a Administração Pública Municipal indefira o 
pedido de aprovação de diretrizes de loteamento fechado, sob o 
argumento de que sua implantação afronta lei municipal que passará a 
viger na época da sua efetiva construção. 
c) Ademais, fatores como a questão ambiental, a necessidade de controle 
do crescimento urbano e o dever do Poder Público de custear as obras de 
infra-estrutura e empreendimentos de natureza pública (escolas, hospitais, 
redes de esgoto e linhas de ônibus) devem ser levados em consideração 
quando da apreciação do pedido de loteamento, haja vista que refletem o 
interesse público, que deve preponderar sobre o do particular. 
(TJPR. APELAÇÃO CÍVEL nº 436620-3. 5ª Câmara de Direito Cível. Rel.: 
Des. Leonel Cunha. DJ.: 11 de março de 2008.) 

 

Não foi, todavia, o que ocorreu. Mesmo diante do 

pronunciamento contrário do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de 

Curitiba – IPPUC e do inequívoco entendimento disseminado pela 

Procuradoria-Geral do Município, a Secretaria Municipal de Urbanismo 

chancelou as subdivisões e retificações cadastrais que visavam alterar as 

divisas do lote, gerando “novo alinhamento predial”, como se lê nas plantas de 
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fls. 42 e 43, e resultando na aprovação do Condomínio Residencial Golden Hill 

(fls. 54). Obviamente, com supressão da via pública, a qual não pode ser 

realocada porque confronta diretamente com o leito de córrego adjacente, 

como indica o Laudo de Vistoria Técnica (em anexo). 

Neste prisma, equivocada a manifestação da Diretora do 

Departamento de Controle do Uso e Ocupação do Solo, ........................., 

veiculada no Ofício nº 316/2014 – SMU: 

 

“Neste trecho a Rua Tapiranga estava implantada há muitos anos, 
porém com o traçado em desacordo com o projeto original para a rua. 
No momento dos procedimentos necessários para a obtenção do 
alvará de construção nº 294564 (cuja cópia da implantação segue em 
anexo) houve a devida retificação do traçado documento em anexo. 
O alvará de construção refere-se a um condomínio residencial, já 
implantado e cujo muro para a rua em questão foi corretamente 
implantado. Portanto, para o leigo que não possui este histórico, é 
compreensível o questionamento quanto à locação do muro, em 
relação ao traçado original da rua (ainda que este não estivesse 
correto)”.  

 

O excerto demonstra, no mínimo, que havia conhecimento e 

endosso do setor técnico da Secretaria Municipal de Urbanismo sobre o fato e 

sobre suas repercussões no sistema viário, advogando em favor do interesse 

privado e na contramão dos princípios diretivos da Administração Pública, tais 

como a legalidade, a moralidade, a razoabilidade e a impessoalidade 

entalhados no art. 37, caput, da Carta Magna e na Lei nº 9.784/19999.  

                                                      

9 
 Art. 2º - A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, 

finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, 

segurança jurídica, interesse público e eficiência. (...)III - objetividade no atendimento do interesse 

público, vedada a promoção pessoal de agentes ou autoridades; 
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Nas lições de Celso Antônio Bandeira de Mello:  

“A Administração pública está, por lei, adstrita ao cumprimento de 
certas finalidades, sendo-lhe obrigatório objetivá-las para colimar 
interesses de outrem: o da coletividade. É em nome do interesse 
público – o do corpo social – que tem de agir, fazendo-o na 
conformidade da intentio legis. Portanto, exerce ‘função’, instituto – 
como visto – que se traduz na ideia de indeclinável atrelamento a um 
fim preestabelecido e que deve ser atendido para o benefício de um 
terceiro. É situação oposta a da autonomia da vontade, típica do 
Direito Privado. De regra, neste último alguém busca, em proveito 
próprio, os interesses que lhe apetecem, fazendo-o, pois, com plena 
liberdade, contanto que não viole alguma lei.  
Onde há função, pelo contrário, não há autonomia da vontade, nem a 
liberdade em que se expressa, nem a autodeterminação da finalidade 
a ser buscada, nem a procura de interesses próprios, pessoais. Há 
adstrição a uma finalidade previamente estabelecida e, no caso de 
função pública, há submissão da vontade ao escopo pré-traçado na 
Constituição ou na lei e há o dever de bem curar um interesse alheio, 
que, no caso, é o interesse público; vale dizer, da coletividade como 
um todo (...)”

10
. 

 

Ademais, a Lei nº 8.429/1992, que dispõe sobre as sanções 

aplicáveis aos agentes públicos nos casos de improbidade administrativa, 

apregoa deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às 

instituições, incorrendo o agente em ato de improbidade administrativa: 

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão 
ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje 
perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou 
dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º 
desta lei, e notadamente: 
I - facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação ao 
patrimônio particular, de pessoa física ou jurídica, de bens, rendas, 

                                                                                                                                                            

 

10  MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: 

Malheiros Editores, 4ª ed., p. 23-24.  
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verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades 
mencionadas no art. 1º desta lei; 
II - permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada 
utilize bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo 
patrimonial das entidades mencionadas no art. 1º desta lei, sem a 
observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à 
espécie; 
(...) 
IV - permitir ou facilitar a alienação, permuta ou locação de bem 
integrante do patrimônio de qualquer das entidades referidas no art. 
1º desta lei, ou ainda a prestação de serviço por parte delas, por 
preço inferior ao de mercado; 
(...) 
VII - conceder benefício administrativo ou fiscal sem a observância 
das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie; 
(...) 
XII - permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça 
ilicitamente; 

 

A servidora pública extrapolou, assim, os limites da probidade 

administrativa, quando desprezou, sobretudo, o dever de lealdade à instituição 

a que se vincula, e às correlatas finalidades, olvidando a defesa do interesse 

da coletividade em detrimento do interesse particular. Destarte, urge averbar 

que, ante o exposto, com os deletérios impactos á ordem urbanística e ao 

patrimônio público e social configurados, há suficientes indícios de quebra dos 

deveres funcionais a que alude a Lei Municipal 1656/1958 (Estatuto dos 

Funcionários Públicos Municipais): 

 
Art. 207 - São deveres do funcionário, além dos que lhe cabem pelo 
cargo ou função; 
(...) 
VII - zelar pela economia do Município e pela conservação do que for 
à sua guarda ou utilização; 
Art. 210 - O funcionário é responsável: 
I - pelos prejuízos que causar à fazenda Municipal por dolo, 
ignorância, indolência, negligência ou omissão; 
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O conjunto probatório aponta, no mínimo, negligência dos 

servidores públicos ........................... e ..........................., que declararam tratar-

se de mera “retificação do traçado” com a correta implantação do muro, e 

também dos funcionários da Secretaria Municipal de Urbanismo que 

participaram do processo de aprovação das subdivisões e de construção do 

condomínio in casu, conjunto este suficiente para a recomendação de 

instauração da sindicância administrativa prevista no art. 227 e seguintes do 

supracitado diploma legal. 

Ulteriormente, consigna-se que, em vistoria in loco, 

constataram-se danos ambientais dentro da Área de Preservação Permanente 

do corpo hídrico lindeiro ao Condomínio Residencial Golden Hill, 

aparentemente em decorrência do empreendimento, matéria que há de ser 

remetida ao órgão de execução especializado na Defesa do Meio Ambiente. 

III. Conclusões e Recomendações 

Ex positis e considerando: i) que o traçado viário da Rua 

Tapiranga efetivamente implantado invadia área de propriedade particular do 

imóvel Indicação Fiscal nº 39-042-266.000; ii) a existência de corpo de água 

adjacente ao imóvel, impossibilitando a adequação do traçado viário à área de 

domínio público original da Planta de Loteamento nº 1505 (Jardim Plenário); iii) 

a obstrução da via mediante a construção de muro no trecho entre a Rua Leão 

Benjamim Breda e Rua Adelina Ferreira Lima; iv) os efeitos danosos à 

coletividade no que diz respeito à segurança e ao conforto da população, à 

continuidade do sistema viário, à qualidade do tráfego e da mobilidade, ao 

aperfeiçoamento e ampliação do sistema de circulação, observadas as 
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necessidades especiais das pessoas portadoras de deficiência e, permeando 

todos esses elementos, ao planejamento, execução e manutenção do sistema 

viário; v) a afetação da via ao interesse público; vi) o ínterim durante o qual a 

mesma permaneceu aberta ininterruptamente, qual seja, desde 1980; vii) a 

recomendação emitida pela Procuradoria-Geral do Município no âmbito do 

Parecer nº 116/2005; viii) o poder-dever do ente municipal em regularizar o 

domínio da área; ix) o transcurso do prazo legal para oposição do particular ou 

pleito de indenização por desapropriação indireta; x) a quebra dos deveres 

funcionais de lealdade institucional e de zelo patrimonial, além da violação dos 

princípios da Administração Pública, sobretudo a moralidade, a razoabilidade e 

a impessoalidade; e xi) o benefício ao particular por parte dos órgãos de 

licenciamento urbanístico municipal, em detrimento do interesse público, 

recomenda este CAOPJ-HU: 

a) a adoção das medidas judiciais e/ou extrajudiciais cabíveis 

para a reversão do trecho da Rua Tapiranga, entre a Rua 

Leão Benjamim Breda e Rua Adelina Ferreira Lima, ao 

patrimônio público, conforme sua afetação originária de uso 

comum do povo, se necessário com a declaração de 

nulidade e o desfazimento da respectiva parcela do 

Condomínio Residencial Golden Hill necessária para tanto; 

 

b) alternativamente, em juízo de ponderação, a adoção das 

medidas judiciais e/ou extrajudiciais cabíveis para a 

compensação pelos danos causados ao meio ambiente, à 

coletividade e à ordem urbanística, exigindo-se do 

empreendedor e/ou dos atuais proprietários em condomínio 
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(posto que o passivo ambiental-urbanístico é obrigação de 

natureza propter rem), no mínimo, a doação de imóvel e o 

custeio das obras de abertura de nova via pública que 

possa atender ao fluxo de automóveis e pedestres 

interrompido/desviado na localidade, além da implantação 

de infraestrutura básica no trecho atual (calçamento, 

iluminação pública, muros de contenção, etc.); 

 

c) a expedição de recomendação administrativa ou expediente 

análogo ao Sr. Prefeito de Curitiba para a instauração de 

Sindicância Administrativa com vistas a apurar as 

responsabilidades e eventuais faltas funcionais dos 

servidores da Secretaria Municipal de Urbanismo 

envolvidos nos processos de aprovação do projeto de 

subdivisão do lote em comento (cujos nomes constam às 

fls. 42 e 23) e do alvará de construção n. 294564 (fls. 54); 

 

d) caso o próprio Município de Curitiba não tome as 

providências pertinentes nesse sentido, responsabilização 

judicial pessoal dos agentes públicos envolvidos, com vistas 

ao ressarcimento do prejuízo sofrido pelo Erário com a 

perda do bem imóvel e indenização por danos morais 

coletivos, a ser revertida ao Fundo Municipal de Habitação 

de Interesse Social, ao Fundo de Urbanização de Curitiba 

e/ou ao Fundo Municipal do Meio Ambiente. 
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Na sequência, sugere-se extração e remessa de cópias do 

Laudo de Vistoria para ciência e eventuais providência da Promotoria de 

Justiça de Proteção do Meio Ambiente de Curitiba. 

 

É a consulta. 

 

Curitiba, 21 de julho de 2015. 
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