
ESTADO DO MARANHÃO
P O D E R     J U D I C I Á R I O

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA – COMARCA DE COROATÁ

Proc. nº 1093-78.2016.8.10.0035(10932016).
AÇÃO CIVIL PÚBLICA 
Requerente
:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

Requeridos: MUNICÍPIO  DE  COROATÁ,  MORADA  DO  RIO  ITAPECURU
EMPREEDIMENTOS  IMOBILIÁRIOS  SPE  LTDA-ME,  ROBERTO  VINÍCIUS
FELIZARDO DAMAS DE OLIVEIRA e LILIANE FERREIRA DA SILVA FRANCO.

DECISÃO

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  ESTADUAL,  por  seu  representante  com

atuação nesta Comarca, propôs Ação Civil Pública em desfavor do MUNICÍPIO

DE COROATÁ/MA, MORADA DO RIO ITAPECURU EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE

LTDA-ME,  ROBERTO VINÍCIUS  FELIZARDO DAMAS DE OLIVEIRA e  LILIANE  FERREIRA DA

SILVA FRANCO, em virtude de supostas irregularidades atinentes ao loteamento

do solo urbano nesta cidade.

Alega o Ministério Público que a Empresa Residencial Morada do

Itapecuru Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda- ME, administrada por Roberto

Vinícius Felizardo Damas de Oliveira e Liliane Ferreira da Silva Franco, anunciou

a  implementação  do  Loteamento  Residencial  Morada  do  Rio  Itapecuru,

situada na Avenida Mangue Alto, nesta cidade, sem observar, entretanto, os

comandos  legais,  inclusive  de  registro  em  cartório,  estando  o  mesmo  na

clandestinidade,  bem  como  a  estruturação  mínima  do  local,  como

disponibilização de água encanada, rede de esgoto, energia elétrica e outros.

O referido loteamento foi aprovado pelo Município de Coroatá,

disciplinado na Portaria nº001/2015 da Secretaria Municipal de Infraestrutura e

Desenvolvimento Econômico, sem estipular  as  diretrizes  a serem obedecidas

pelo loteador.
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Narra que, em visita a área a ser loteada, foi constatada uma

vala atravessando a área de ponta a ponta, servindo, segundo os moradores

das imediações, de um leito por onde corre a água da chuva, demonstrando

as mazelas  do empreendimento,  não resolvidas  pela empresa requerida ou

fiscalizada pelo poder público, detentor da obrigação.

Em  resumo  as  irregularidades  observadas  no  local,  lista  as

seguintes: não estipulação pelo Município das diretrizes a serem obedecidas

pelo  loteador;  inexistência  de  cronogramas  de  execução  das  obras;

inexistência de caução garantidora da execução das obras de infraestrutura

básica e seu registro junto ao cartório de imóveis; ausência de estrutura básica

o loteamento;  ausência de licenciamento ambiental  da SEMA; ausência de

registro do loteamento junto ao cartório de registro de imóveis e, inobservância

de parâmetros fixados pela Lei Municipal nº357, de 19 de março de 2010, que

dispõe sobre o parcelamento do solo urbano no município de Coroatá.

Acerca da despersonalização da pessoa jurídica, defende que

a empresa Morada do Rio Itapecuru se obrigou e sendo o caso de eventual

reparação das perdas e danos,  haverá responsabilidade pessoal  e solidária

dos integrantes de seu quadro societário, quais sejam, Roberto Vinícius Felizardo

Damas de Oliveira e Liliane Ferreira da Silva Franco.

Acrescenta que a Lei Federal nº 6.766/79, estabelece exigências

quanto  à execução de qualquer  parcelamento  do solo,  para fins  urbanos,

dentre os quais se destacam: a aprovação pela Prefeitura; a efetivação do

registro  especial;  a  elaboração  de  contrato  padrão  contendo  cláusulas  e

condições  protetivas;  estar  a  gleba  situada  fora  das  áreas  de  risco  ou  de

proteção  ambiental  e  em  zona  urbana  ou  de  expansão  urbana,  sendo

imperiosa a prévia audiência do INCRA, quando houver a alteração de uso de

solo rural para fins urbanos e a execução de obras de infraestrutura.
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Sustenta que os dois últimos requeridos, Roberto Vinícius Felizardo

Damas  de  Oliveira  e  Liliane  Ferreira  da  Silva  Franco,  possuem  legitimidade

advinda  da  Lei  6.766/79,  que  dispõe  acerca  da  responsabilidade  dos

loteadores e do Poder Público em regularizar o loteamento e em reparar os

prejuízos causados aos compradores de lotes, por terem ofendido normas de

ordem pública, atingindo, assim, o patrimônio de terceiros de boa-fé.

Em  sede  de  medida  cautelar,  visando  restabelecer  a  ordem

pública e acautelar o interesse da coletividade, requereu o Ministério Público

Estadual,  dentre  outras  medias,  o  embargo  das  atividades(  loteamento

clandestino), até a efetiva aprovação do empreendimento, na forma da Lei

6.766/79  e,  na  conformidade  da  Lei  Municipal  nº  357/2010,  proibindo-se

qualquer parcelamento ou mesmo edificação no local; seja expedida ordem

judicial dirigida aos loteadores(empresa e pessoa física dos sócios), proibindo-

lhes, enquanto não houver a elaboração de Projeto de Arruamento de Projeto

de  Loteamento,  em  conformidade  com  a  Lei  Federal  nº  6.766/79  e  Lei

Municipal  nº357/2010  e  sua  aprovação  pelo  Município  bem  como  seu

necessário  registro  junto  ao  cartório  de  imóveis  desta  cidade,

cumulativamente(art. 292, CPC): 1) de realizar vendas e promessas de vendas,

de  reservar  frações  ideais  ou  efetuar  quaisquer  negócios  jurídicos  que

manifestem  a  intenção  de  vender  lotes,  bem  como  de  fazer  a  respectiva

publicidade;  2)  de receber  prestações,  vencidas  e  vincendas,  previstas  nos

contratos já celebrados e relativas aos lotes em questão(visando resguardar o

interesse dos consumidores, em caso de condenação à reparação por danos

morais e/ou materiais).

 Relatado, passo a apreciar o pedido de liminar.
 

É função institucional do Ministério Público, portanto, promover a

ação  civil  pública  para  defesa  de  interesses  difusos,  coletivos  e  individuais

indisponíveis.
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Através  da  presente  ação,  o  Ministério  Público  busca,

exatamente, a proteção de direito de natureza difusa, qual seja, o embargo

de todas as atividades relacionadas ao loteamento considerado clandestino,

até  a  efetiva  aprovação  do  empreendimento,  com  a  adequação  as  Leis

Federal e Municipal, visando resguardar os interesses dos consumidores desta

cidade, até a análise definitiva do mérito da presente demanda.

A  vida  urbana  nas  cidades  que  dia-a-dia  aumentam  em

tamanho, problemas e complexidade, demonstra uma crescente necessidade

de planejamento da ocupação do solo urbano, com vistas propiciar o pleno

exercício de suas funções sociais (circulação, moradia, lazer e trabalho).

 A ocupação não planejada do disputado espaço urbano, tem

provocado inúmeras implicações prejudiciais, que afetam diretamente toda a

coletividade, tais como: problemas relativos ao tráfego de pessoas e veículos;

óbice  à  instalação  de  equipamentos  públicos,  inclusive  de  saneamento

básico; apropriação privada de bens de uso comum do povo; ocupação de

áreas não edificáveis (v.g. Lagos, córregos, áreas de preservação); ausência

de reserva de áreas para instalação de equipamentos públicos e comunitários;

risco de epidemias de veiculação hídrica e de outras naturezas (v.g., dengue,

diarreia);  ausência  de  pavimentação  de  logradouros,  com  implicações  de

trafegabilidade e sanitárias, dentre outros inconvenientes. 

A Constituição Federal, em seu art. 24, inciso I, determina ser de

competência  da  União,  Estado  e  Distrito  Federal  legislar  sobre  direito

urbanístico,  cabendo  ao  Município  promover  o  adequado  ordenamento

territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da

ocupação do solo urbano, nos termos do art. 30, inciso VIII, da CF.

Vale citar a lição do mestre José Afonso da Silva, em sua obra

"Direito  Urbanístico  Brasileiro",  2a.  ed.,  Malheiros,  pp.  77  e  ss.,  a  respeito  do

importância do crescimento planejado dos centros urbanos:  
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"O  planejamento,  em  geral,  é  um  processo  técnico  instrumentado  para

transformar  a  realidade  existente  no  sentido  de  objetivos  previamente

estabelecidos. De início, tal processo dependia simplesmente da vontade do

administrador,  que poderia utilizá-lo ou não.  Não era um processo,  então,

juridicamente imposto, mas simples técnica de que o administrador se serviria

ou  não.  Se  o  usasse,  deveria  fazê-lo  mediante  atos  jurídicos,  que  se

traduziriam num plano, que é o meio pelo qual se instrumentaliza o processo

de planejamento". 

Mais adiante, continua: 

"A institucionalização do processo de planejamento importou em convertê-lo

num tema do Direito, e de entidade basicamente técnica passou a ser uma

instituição jurídica, sem perder suas características técnicas”.

Em  sintonia  com  o  trecho  doutrinário  acima  referido,  vale

ressaltar o que dispõe o art. 182, caput, da Constituição da República, acerca

da política de desenvolvimento urbano: 

"A  política  de  desenvolvimento  urbano,  executada  pelo  Poder  Público

municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar

o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-

estar de seus habitantes".

No caso dos autos, a implementação do loteamento Residencial

Morada  do  Rio  Itapecuru,  sem  a  efetivação  de  infraestrutura  mínima

necessária, é passível de provocar todas as situações que o legislador nacional

pretende evitar.

Por  tudo  isso  é  que  a  Lei  Federal  nº  6.766/76  (Lei  do

Parcelamento Urbano) procura disciplinar (em normas gerais) o parcelamento

do solo urbano, para exigir que o ato de parcelar (desmembrar ou lotear) seja

precedido de análise e aprovação do Poder Público Municipal,  bem como
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que a efetiva implementação do  loteamento  se  dê nos  estritos  moldes  do

projeto que fora aprovado.

Desse modo, o ato de lotear, embora via de regra seja realizado

pela  iniciativa  privada,  sujeita-se  ao  controle  técnico  da  Administração

Municipal,  de modo a garantir  que o  empreendedor  não irá  desviar-se  do

planejamento urbano que incumbe ao Poder Público assegurar em prol das

funções sociais da cidade. 

No tocante à dotação de infraestrutura mínima para assegurar a

necessária  higidez  do  ambiente  urbano,  a  Lei  nº  6.766/79  demonstra  séria

preocupação  com  o  tema,  pois  exige  do  loteador,  antes  do  registro  do

loteamento  perante  o  cartório  competente,  a  prova documental  de haver

implementado tais obras ou assumido o compromisso formal de executá-las em

prazo não superior a 04 (quatro) anos, conforme se depreende do art. 18, V: 

Art.  18  -  Aprovado  o  projeto  de  loteamento  ou  de  desmembramento,  o

loteador deverá submetê-lo ao Registro Imobiliário dentro de 180 (cento e

oitenta) dias, sob pena de caducidade da aprovação, acompanhado dos

seguintes documentos:

(...)

V - cópia do ato de aprovação do loteamento e comprovante do termo de

verificação pela Prefeitura Municipal ou pelo Distrito Federal,  da execução

das  obras  exigidas  por  legislação  municipal,  que  incluirão,  no  mínimo,  a

execução das  vias  de  circulação do loteamento,  demarcação dos  lotes,

quadras e logradouros e das obras de escoamento das águas pluviais ou da,

aprovação de um cronograma,  com a duração máxima de quatro anos,

acompanhado de competente instrumento de garantia para a execução

das obras; (Redação dada pela Lei nº 9.785, 29.1.99).

Vê-se,  portanto,  que  as  obras  estruturantes  previstas  na  Lei

Nacional de parcelamento do solo urbano representam um mínimo que pode
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ser  complementado pela  legislação municipal,  o  que,  aliás,  não foi  feito  no

âmbito do Município de Coroatá.

No  que  respeita  ao  prazo  para  implementação  dessas  obras

estruturantes, a Lei nacional de parcelamento do solo urbano (Lei nº 6.766/79)

prevê que empreendedor, quando não as tenha executado e entregue antes

do registro  imobiliário do loteamento,  deverá acostar  prova de compromisso

formal de executá-las em prazo não superior a 04 (quatro) anos, acompanhado

de garantia de sua execução (vide art. 18, IV, acima transcrito).

No caso de que se cuida, trata-se de loteamento realizado à

revelia das formalidades legais vigentes à época de sua implementação fática.

Frise-se que a Lei  nacional  do parcelamento do solo urbano, cujos  principais

dispositivos  aplicáveis  à  espécie  foram  transcritos  na  presente  decisão,  foi

editada  no  ano  de  1979.  2  Dicionário  de  Direito  Constitucional.  São  Paulo:

Saraiva, 1994, p. 43. 18.

 Destarte,  ao  implementar  clandestinamente  o  loteamento

Residencial Morada do Rio Itapecuru, sem prévio registro em cartório, conforme

exigido pela  legislação de regência,  não se  pode dizer  que  o  Demandado

esteja acobertado pelo instituto do ato jurídico perfeito.

Conforme  demonstrado  inicialmente,  a  elaboração  e  a

execução da política de desenvolvimento urbano é de responsabilidade dos

Municípios, não tratando-se de uma mera faculdade, mas, ao contrário, de um

poder/dever de agir para evitar a ocupação desordenada/não planejada do

espaço urbano.

Embora o empreendimento tenha sido aprovado pelo Município

de  Coroatá,  através  da  Portaria  nº  001/2015  da  Secretaria  Municipal  de

Infraestrutura  e  Desenvolvimento  Econômico,  não é  possível  observar,  nesse

primeiro momento, o cumprimento da obrigação do município de informar e

estipular diretrizes a serem obedecidas pelo loteador.
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Corroborando a referida afirmação,  a própria Lei Orgânica do

Município de Coroatá, dispõe em seu art. 3º, verbis: 

“O parcelamento do solo para fins urbanos somente será permitido nas 

zonas urbanas e de expansão urbana mediante aprovação municipal”.

Nesse sentido, colaciona-se ementa do Tribunal de Justiça do Rio

Grande do Sul: 

Ementa: REEXAME  NECESSÁRIO.  DIREITO  PÚBLICO  NÃO

ESPECIFICADO.REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTO.  RESPONSABILIDADE

DO  LOTEADOR  E,  SUBSIDIARIAMENTE,  DO  MUNICÍPIO.  O  responsável

pela regularização do  loteamento é o empreendedor.  No entanto,  tal

encargo  transfere-se  subsidiariamente  para  o  Poder  Público,  como

decorrência do dever constitucional de fiscalização da ocupação do

solo urbano e seu parcelamento - que abrange inclusive o poder-dever

de embargar obra. Art. 30, VIII, da Constituição Federal c/c art. 40 da Lei

Federal  n.  6.766/79.  Precedentes.  CUSTAS  PROCESSUAIS.  PESSOAS

JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO. ISENÇÃO. Isenção das pessoas jurídicas

de direito público ao pagamento de custas e emolumentos, consoante

o art. 11 da Lei Estadual nº 8.121/1985, com a redação dada pela Lei nº

13.471/2010.  ESTADO.  DESPESAS  JUDICIAIS.  CABIMENTO.  Declarada  a

inconstitucionalidade da nova redação do art.  11 da Lei  Estadual  n.

8.121/85,  trazida pela  Lei  Estadual  n.  13.471/2010,  no ponto em que

isenta  as  Pessoas  Jurídicas  de  Direito  Público  do  pagamento  de

despesas judiciais, deve ser observado o teor da decisão supra-referida.

SENTENÇA  PARCIALMENTE  REFORMADA  EM  REEXAME  NECESSÁRIO.

(Reexame  Necessário  Nº  70063348155,  Vigésima  Segunda  Câmara

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado

em 26/05/2015). TJ-RS - Reexame Necessário REEX 70063348155 RS (TJ-RS)

Data de publicação: 29/05/2015. Grifo Nosso.
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No mesmo diapasão, oportuno trazer à baila jurisprudência da 3ª

Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, verbis: 

TJMT-0085663)  ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL  -  RECURSO  DE

APELAÇÃO CÍVEL  COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA -  AÇÃO

CIVIL PÚBLICA - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO

E  DE  ILEGITIMIDADE  ATIVA  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  -  AFASTADAS  -

IMPOSSIBILIDADE  DE  CONCESSÃO  DE  LIMINAR  CONTRA  A  FAZENDA

PÚBLICA  QUE  ESGOTE  O  OBJETO  DA  DEMANDA  -  TESE  AFASTADA  -

LOTEAMENTO -  OBRAS DE INFRAESTRUTURA NÃO REALIZADAS -  PODER-

DEVER  DE  FISCALIZAÇÃO E  DE  REGULARIZAÇÃO NÃO EXERCIDO PELO

PODER  PÚBLICO  -  OMISSÃO  CONFIGURADA  -  RESPONSABILIDADE

PRINCIPAL  DO  LOTEADOR  -  SUBSIDIARIAMENTE  DO  ENTE  MUNICIPAL  -

PROVIMENTO  PARCIAL  -  SENTENÇA  PARCIALMENTE  RETIFICADA  EM

REEXAME. O Município é parte legítima para figurar no polo passivo de

Ação Civil Pública proposta com vistas a regularizar e fazer com que as

obras de infraestrutura no loteamento urbano sejam realizadas, já que

tem o poder-dever de agir para que o empreendimento irregular passe

a  atender  o  regulamento  específico  para  a  sua  constituição.  O

Ministério Público Estadual possui legitimidade ativa para agir na defesa

de interesses difusos e coletivos, de modo a proteger o regular padrão

de desenvolvimento urbano do Município, o direito dos consumidores. A

responsabilidade  pela  implantação  da  infraestrutura  no  loteamento

privado  é  do  loteador.  Contudo,  tal  encargo  transfere-se,

subsidiariamente,  para  o  Município,  como  decorrência  do  dever

constitucional  de  fiscalização  da  ocupação  do  solo  urbano  e  seu

parcelamento.  (Apelação/Reexame  Necessário  nº  0003956-

85.2014.8.11.0055,  3ª  Câmara  Cível  do  TJMT,  Rel.  Márcio  Vidal.  j.

01.12.2015, DJe 08.12.2015). Grifo Nosso.

O sistema jurídico positivado acolheu na Carta Magna, o direito

à moradia constante do art. 6º desta. O direito social à moradia foi incluído

tardiamente na Constituição Federal de 1988, através da Emenda n º 26/2000,
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sendo certo que parcela da doutrina entendia que a Lei Maior já previa tal

direito de maneira implícita.

Evidentemente, que o direito à moradia ingressou de maneira

expressa na Constituição Federal para atender à situação de hipossuficiência,

considerando  os  objetivos  fundamentais  da  República  Federativa  do  Brasil

insculpidos no art. 3º, I e III, da Lei Maior quais sejam, construir uma sociedade

justa  e  solidária  e  erradicar  a  pobreza  e  a  marginalização  e  reduzir  as

desigualdades sociais e regionais. 

Neste prisma, percebe-se que o direito social à moradia somente

se realiza quando observado o princípio da dignidade da pessoa humana. A

habitação  digna  consiste  naquela  que  possui  acesso  aos  serviços  públicos

básicos  como  água,  luz,  esgoto,  com  segurança  jurídica  preservada  pela

existência e titulação da propriedade do bem imóvel, e segurança física, ou

seja, que não esteja em área de risco.

A conduta dos promovidos, ao promover a venda de terrenos

localizados em loteamento irregular, sem observância dos requisitos legais, do

suporte  estrutural  básico,  da  licença  ambiental  da  SEMA,  do  registro  em

cartório  e  etc,  revela-se  inapropriada  e  merece  apreciação  pelo  Poder

Judiciário.

Em  uma  análise  célere,  própria  de  um  juízo  de  cognição

sumária, verifica-se, que os autos são instruídos de provas consubstanciadas no

procedimento  administrativo  nº  06/2015,  instaurado  com  o  objetivo  de

acompanhar  a  implantação  do  Loteamento  Residencial  Morada  do  Rio

Itapecuru,  bem  como  proceder  a  eventual  regularização,  assim  como

panfletos anunciando a venda dos terrenos, ofícios, Portaria Municipal, Projetos,

Fotografias, dentre outros, noticiando mais um caso de manifesta afronta ao

Estado de Direito e à coletividade, conduta antissocial que não deve e não

pode ser tolerada.
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Do contrário, estar-se-á estimulando o caos urbano, tal qual já

vem sendo vivenciado nas grandes cidades (no caso destas, em proporções

dramáticas e já sem a mínima perspectiva de reversão).

Assim, se vislumbra cristalina a verossimilhança das afirmações

contidas na inicial, eis que trata- se de situação urgente, consubstanciada na

necessidade  de  determinar  o  imediato  embargo  das  atividades,  até  a

regularização  do  loteamento  em  questão,  sob  pena  de  consolidação  de

situação fática de difícil reversão futura, bem como do enfraquecimento dos

institutos jurídicos aplicáveis.

Por outro lado, o perigo da demora (periculum in mora) reside na

necessidade de providência  urgente  que,  em caráter  provisório,  impeça a

realização  de  vendas  e  promessas  de  vendas,  bem  como  de  quaisquer

negócios  jurídicos  que  manifestem  a  intenção  de  vender  lotes,  fazer

publicidade  e,  de  receber  prestações  vencidas  e  vincendas,  previstas  em

contratos já celebrados e relativos aos lotes em questão.

Ante o exposto,  defiro a medida de natureza cautelar, visando

resguardar o interesse os consumidores, razão pela qual determino: 

1) o  embargo  das  atividades  relativas  ao  loteamento,  até

efetiva aprovação do empreendimento, na forma da Lei nº

6.766/79  e,  em  conformidade  com  a  Lei  Municipal  nº

357/2010,  proibindo  qualquer  parcelamento  ou  mesmo

edificação no local; 

2) a  proibição  dos  loteadores  (empresa  e  pessoas  físicas  dos

sócios),  enquanto não houver  a elaboração do Projeto de

Arruamento e Projeto de Loteamento, na conformidade da

Lei  Federal  nº  6.766/79  e  Lei  Municipal  nº357/2010  e  sua

aprovação pelo Município e ainda, o necessário registro junto
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ao cartório de imóveis  desta cidade, cumulativamente:  de

realizar  vendas  e  promessas  de  vendas,  reservar  frações

ideais  ou  de  efetuar  quaisquer  negócios  jurídicos  que

manifestem a intenção de vender lotes, bem como de fazer

a respectiva publicidade,  até análise definitiva do mérito da

presente  demanda,  sob  pena  de  multa  diária  por

descumprimento no valor de R$5.000,00(cinco mil reais), a ser

revestido  em  favor  do  Fundo  Estadual  de  Reparação  dos

Interesses Difusos Lesados(art. 13 da Lei 7.347/95).

Citem-se os réus, pessoalmente(pessoas físicas) e na pessoa do

seu  representante  legal(pessoa jurídica  e  ente  público),  para  apresentarem

defesa,  sob as  advertências  legais,  observando que o  prazo  para Fazenda

Pública contestar  será  computado em dobro,  segundo o art.  183  do Novo

Código de Processo Civil/2015, já em vigor.

Notifique-se o MP.

Intimem-se da decisão.

 

 Dra. JOSANE ARAUJO FARIAS BRAGA
Juíza de Direito Titular da 1ª Vara
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