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SENTENÇA
RELATÓRIOTrata-se de Ação Civil Pública movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em desfavor do MUNICÍPIO DE RAPOSA, com a finalidade de condenar o réu a promover a
"regularização do parcelamento,  das  edificações,  do uso e  da ocupação do solo,  pertinentes  ao
loteamento "Verde Mar", por meio de apresentação de projeto de reloteamento, a ser aprovado pelos
órgãos  ambientais  competentes  e  execução  com as  demais  obras  de  infra-estrutura  pertinentes
especialmente as previstas no art. 2º, § 5º a lei nº 6.766/79 (...)".O MPE narra que a construtora
Castell Engenharia Ltda realizou o parcelamento e venda de lotes do Loteamento Miramar, atual
Residencial Verde Mar, sem aprovação do órgãos públicos competentes, em especial do Município
de Paço do Lumiar, local onde estava inserida, à época, a referida a gleba, atualmente pertencente
ao réu. (fls. 02/19).Afirma que o loteamento caracteriza-se como clandestino e irregular, devendo o
Município  de  Raposa  promover  a  sua   regularização,  bem como  realizar  as  obras  faltantes.O
Município alega, inicialmente, a inexistência do loteamento objeto desta lide. Além disso, defende
que, caso seja provada a sua existência, o ente público poderia, dentro do seu poder discricionário,
verificar  a  possibilidade  de  promover  a  sua  regularização  (contestação  -  fls.  74/102).Por  fim,
pleiteia a rejeição dos pedidos formulados pelo demandante.Réplica à fl. 171.Audiência preliminar
à fl. 192, ocasião em que foi determinada a produção de prova pericial.O réu colacionou aos autos
cópia de documentos relativos à regularização do imóvel objeto desta demanda (fls. 197/198).A
juíza  da  Vara  Única  de  Raposa  declinou  de  sua  competência  e  remeteu  os  autos  a  esta  vara
especializada (fls. 217/218).Laudo pericial  às fls. 255/276.Alegações finais do MPE à fl.  284.O
Município de Raposa, embora intimado, não apresentou alegações finais - cf. certidão de fl. 296.É o
que  convém  relatar.2.  FUNDAMENTAÇÃOO  parcelamento,  previsto  na  Lei  nº  6.766/1979,
consiste em importante mecanismo de promoção e controle racional do uso e ocupação do solo,
constituindo também meio de alcance das diretrizes fixadas no Estatuto da Cidade com vistas à
garantia de bem-estar social à comunidade e o cumprimento das funções sociais da cidade.Por isso,
conforme  art.  2º,  §5º,  da  Lei  nº  6.766/1979,  existe  a  obrigação  legal  do  loteador  de  dotar  o
loteamento de uma infraestrutura básica que compreenda: i) equipamentos urbanos de escoamento
das águas pluviais, ii) iluminação pública,  iii)  esgotamento sanitário, iv) abastecimento de água
potável, v) energia elétrica pública e domiciliar e vi) vias de circulação.A tarefa executada pelo
loteador, embora feita por um particular, consiste no exercício de uma função pública, visto que
originariamente  compete  ao  município  a  execução  da  política  de  desenvolvimento  urbano  e  a
promoção do adequado ordenamento territorial, conforme competência prevista nos arts. 30, VIII, e
182 da CRFB/88.Para que o projeto de loteamento seja aprovado deverá contar, necessariamente,
com a previsão de execução das obras de infraestrutura básica listadas.Sabendo que compete ao
Município promover o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso,
do parcelamento e da ocupação do solo urbano (art. 30, VIII, CF/88), fica claro também que é sua
função fiscalizar e impedir a implementação de loteamentos clandestinos e/ou irregulares.Em outras
palavras, o "Município tem o poder-dever de agir para fiscalizar e regularizar loteamento irregular,
pois  é  o  responsável  pelo  parcelamento,  uso e  ocupação do solo  urbano,  atividade  essa  que  é
vinculada" (AgRg no AREsp 446.051/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado
em  27/03/2014,  DJe  22/04/2014).Se  não  o  faz,  deve  responder  pela  omissão.A omissão  das
autoridades públicas municipais - além de contribuir para o estabelecimento de fato do loteamento
irregular,  permitindo  os  danos  ambientais,  urbanísticos  e  ao  consumidor  -  acarreta  a
responsabilidade do ente público pelo dano ambiental/urbanístico, a qual em casos como o debatido
é objetiva e solidária.Ante a ocorrência de loteamento ilegal, o artigo 38, §2º, da Lei nº 6.766/1979
prevê que o Poder Público notificará o loteador para suprir a irregularidade. Não o fazendo, o artigo
40 do mesmo diploma dispõe que o ente estatal  "poderá regularizar" o loteamento irregular ou
clandestino para evitar lesão aos padrões de desenvolvimento urbano e ao direito dos adquirentes
dos lotes.Longe de significar mera faculdade, o Poder Público Municipal tem o dever de proceder à



regularização  de  loteamentos  ilegais,  com  fundamento  no  artigo  40  da  Lei  nº  6.766/79,  na
competência prevista nos artigos 30,  VIII,  e 182, caput,  da CRFB/1988, bem como, ainda,  nas
diretrizes gerais de desenvolvimento urbano previstas no Estado da Cidade.Admitir-se o contrário
seria emprestar à legislação que trata do parcelamento do solo completa ineficácia, pois, em caso de
abandono do loteamento ou de sua execução irregular ou clandestina, perpetuar-se-iam no tempo os
seus nefastos efeitos à ordem urbanística, em razão da existência de parcelamento sem condições de
infraestrutura  básica  ou  cujo  projeto  não  atenda  à  função  social  da  cidade  e  da  propriedade,
prejudicando, ainda, o bem-estar da comunidade.Prejudicada estaria, também, em grande parte a
política urbana de controle do uso, ocupação e parcelamento do solo urbano. Ademais, a ausência
de  qualquer  responsabilidade  do  município  sobre  loteamentos  ilegais,  seria  um  estímulo  à
clandestinidade.  Anote-se,  ainda,  que  as  normas  penais  de  responsabilização  do  loteador  pela
ilegalidade  não  servem  para  remediar  os  efeitos  negativos  à  ordem  urbanística  gerados  pela
manutenção  de  loteamentos  clandestino  e  irregulares.Naturalmente,  fica  resguardada  a  via
regressiva ao Município para se ressarcir dos custos relativos à regularização do loteamento.Nos
autos ficou comprovado que o Município de Raposa, enquanto sucessor do Município de Paço Do
Lumiar, na condição de responsável pela fiscalização da implantação do loteamento ""Verde Mar",
não exigiu do loteador a execução de todas as obras de infraestrutura básica, notadamente aquelas
referentes ao esgotamento sanitário e pavimentação das vias.A inexecução destas obras representa
danos  à  ordem  urbanística,  na  medida  em  que  impõe  à  comunidade  sua  coexistência  com
loteamento  irregular  e,  por  conseguinte,  com  o  desenvolvimento  urbanístico  desordenado.A
conclusão do Laudo Pericial não deixa dúvidas acerca da existência do loteamento irregular e suas
respectivas falhas. Nesses termos:"Após a análise dos dados apurados, verifica-se que o loteamento
atualmente conhecido como Verde Mar tem sua origem no projeto de loteamento Vila Miramar no
Araçagi. Parte dos arruamentos de ambos os loteamentos se alinham e a área total de ambos são
aproximadas. Os moradores do local, conforme informação dos mesmos, adquiriram seus imóveis
por  meio  de  compra  da  loteadora  (Castell  Engenharia  Ltda.),  não  ocorrendo  invasão direta  do
território.  Tal loteamento caracteriza-se como clandestino,  não possuindo infraestrutura básica e
regular que atenda a seus moradores. Para regularização deste loteamento, nos moldes da Lei nº
6.766/79,  além  do  devido  registro  imobiliário,  faz-se  necessário  obras  de  pavimentação  do
arruamento, execução de passeios e infraestrutura de abastecimento de água potável e esgoto." - cf.
fl. 265.Reconheço, portanto, a procedência das alegações do autor, pelo que se impõe a condenação
do Município de Raposa na obrigação de regularizar o loteamento "Verde Mar".3.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, ACOLHO o pedido formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO (CPC, art. 487, I) e,
por conseguinte, CONDENO o município de RAPOSA a, no prazo máximo de 2 anos, promover a
regularização urbanística e ambiental do loteamento "Verde Mar", executando todas as obras de
infraestrutura definidas no art. 2º, § 5º da lei nº 6.766/79, bem como a proceder a regularização dos
registros imobiliários e a cumprir todas as condicionantes fixadas nas licenças ambientais a serem
expedidas pelos órgãos ambientais competentes.O réu deverá, no prazo de 6 meses, juntar aos autos
cronograma contendo as  etapas  e  respectivas  medidas  para  cumprimento  da  sentença  no  prazo
estipulado.Para o caso de descumprimento de qualquer dos prazos acima, fixo multa diária no valor
de R$ 2.000,00 (dois mil reais).Eventual multa por descumprimento terá seu valor revertido ao
Fundo Estadual de Direitos Difusos.
INTIME-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
São Luís, 18 de maio de 2018.
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