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1. RELATÓRIO

1.1. Petição inicial 

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  ESTADUAL  ajuizou  Ação  Civil  Pública  em

desfavor do MUNICÍPIO DE PAÇO DO LUMIAR.

O  autor  relata  que  a  municipalidade  possui  conhecimento  da  situação

irregular  do  bairro  Residencial  Todos  os  Santos,  loteamento  clandestino  e  não

assistido pelos serviços de infraestrutura básica.

Nesse contexto, sustenta que o Poder Público Municipal possui o dever de

“regularizar  o  parcelamento  nas  mínimas  condições  necessárias  a  assegurar  o

direito à moradia”.

Ao final formula o seguinte pedido, nestes termos:

“Condenar o Município em obrigação de fazer, para cumprimento em prazo
não  excedente  a  quatro  anos,  a  ser  fixado  na  sentença,  consistente  na
regularização do parcelamento, das edificações,  do uso e da ocupação do
solo,  pertinentes  ao  bairro  Residencial  Todos  Os  Santos,  por  meio  de
apresentação  de  projeto  de  reloteamento,  a  ser  aprovado  pelos  órgãos
ambientais  competentes  e  submetido  a  arquivo  no  próprio  Município  e,
posterior, registro imobiliário, e da execução das obras de infra-estrutura
pertinentes especialmente as previstas no art.  2º, § 5º, a lei  nº 6.766/79,
tudo para sua alteração e integral adequação aos requisitos definidos nas
leis municipais, estaduais e federal de regência, sob pena de multa diária, a
ser fixada nos termos do art. 11 da lei nº7.347/85 ”.

1.2. Principais Ocorrências Processuais

A parte  ré,  embora devidamente  citada,  não apresentou contestação  –  cf.

certidão de fl.149.

Audiência de instrução à fl. 192.

O Ministério Público  manifestou-se pelo julgamento antecipado do mérito

(fls. 266/267).

Intimado a  se  manifestar  sobre  o  pleito  do  MP,  o  Município  de  Paço  do

Lumiar não apresentou manifestação - conforme certidão de fl. 280.
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É o relatório. Decido.

2. FUNDAMENTAÇÃO 

Inicialmente,  importante  informar  que,  embora  o  Município  de  Paço  do

Lumiar  não  tenha  apresentado  defesa  (fl.  149)  não  incide  sobre  o  referido  ente

público os efeitos da revelia, haja vista que a demanda trata de direitos indisponíveis,

conforme preceitua o art. 345, II do CPC.

O  parcelamento,  previsto  na  Lei  nº  6.766/1979,  consiste  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.

Consigno que essa tarefa executada pelo loteador, embora em regra 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.

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.

Vale lembrar que o art. 5º da LINDB prevê que “Na aplicação da lei, o juiz

atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum.”

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
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446.051/SP,  Rel.  Ministro  Herman  Benjamin,  Segunda  Turma,  julgado  em

27/03/2014, DJe 22/04/2014).

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.

Nos  autos  ficou  comprovado  que  o  Município  de  Paço  do  Lumiar,  na

condição de responsável pela fiscalização da implantação do loteamento “Residencial

Todos os Santos”,  não exigiu do loteador SETRAN Empreendimentos 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.

O ofício expedido pelo Município de Paço do Lumiar (fls. 48/49) e as imagens

anexadas  às  fls.  50/51  deixam  claro  a  existência  de  diversas  irregularidades  no

loteamento Residencial Todos os Santos.

Dentre as irregularidades encontradas, destacam-se: ausência de registro do

loteamento; inexistência de pavimentação nas vias; falta de meio-fio nas avenidas e

nas ruas transversais; ausência de poço artesiano; assoreamento dos cursos d'água e

ausência de iluminação pública.

Deste modo, reconheço a procedência  das alegações do autor,  pelo que se

impõe a condenação do Município de Paço do Lumiar na obrigação de regularizar o

loteamento “Residencial Todos os Santos”.

De  outro  lado,  não  podemos  descuidar  da  possibilidade  material  do  ente

público. É evidente que a falta de recursos orçamentários, tempo para realização dos

processos licitatórios, execução das obras e aquisição de equipamentos servem para

entender o atraso do Estado no cumprimento de alguns misteres constitucionais por

algum  tempo,  mas  jamais  justificaria  a  negação  de  direitos  amparados  pela

Constituição cidadã indefinidamente. 

Assim, está esclarecida a necessidade de conceder um prazo razoável para o

cumprimento da obrigação, sem, contudo, significar um "salvo-conduto” para negar
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dar efetividade ao direito.  É o que preceitua o artigo  22 da Lei  de Introdução às

Normas do Direito Brasileiro.

Reputo,  portanto,  como  razoável,  o  prazo  de  4  (quatro)  anos  para

cumprimento da obrigação, tendo em vista os obstáculos e as dificuldades reais do

gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo (Decreto-Lei nº 4.657/42, art.

22).

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, ACOLHO o pedido formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO

(CPC, art. 487, I) e, por conseguinte, CONDENO o município de PAÇO DO LUMIAR

a,  no  prazo  máximo  de  4  (quatro)  anos,  promover  a  regularização  urbanística  e

ambiental do loteamento “Residencial Todos os Santos”, 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  (seis)  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 dessas obrigações, 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, 10 de outubro de 2018.

Juiz DOUGLAS DE MELO MARTINS
Titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos
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