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51DOUTRINA

SEÇÃO cíVEl

Excclentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da Vara da Comarca de Atibaia.

O Ministério Público do Estado de São Paulo, por seu Núcleo Operacional de
Controle da Regularidade de Loteamentos, Desmembramentos e Uso do Solo,oilde atua
o Promotor de Justiça adiante identificado, com fundamento nos artigos 1º, inciso IV, e
5º da Lei nº 7.347/85 (Lei de Ação Civil Pública), artigos 81, 82 e 110 da Lei nº
8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), artigo 159, do Código Civil, artigos 18,
inciso V, 40 e 47, da Lei nº 6.766/79 e artigo 129, inciso IIl, da ConstituiçãO Federal e
pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos, vem propor AÇÃO CIVIL
PÚBLICA, pelo procedimento ordinário, em face de:

La "Bosque dos Eucaliptos Empreendimentos S/C Ltda.", sociedade por quotas de
responsabilidade limitada, de natureza civil, CGC/MF nº- 51.867.679/0001-51, com
sede na Rua XV de Novembro, 46, em Atibaia, que será referida; adiante; como llBosque
dos Eucaliptos", da qual são sócios-gerentes ].LS. e 11.S. (cf. os itens Lb e Ld e fls.
377/384 e 495/500),

Ação dvil pública urbanística -Inexecução
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I.b ].L.S. industrial, titular do RG. n' 3.183.294·SP e do CPF/MF 143.273.338,
residente na Avenida Santana, s/nªl Sítio Água VerdeJou na Rua XV de Novembro, 46,
em Atibaia,

l.c E.A.D.S. de prendas domésticas, RG. 10.843.164, residente na Av. Santana,
s/nº, (Sítio Água Verde), ou Rua XV de Novembro, 46, em Atibaia,

I.d H.S. industrial, R.G. 3.943.784, CPF/MF 143.276.948/00, tesidente na Av.
Sant:'1na, s/nº (Sírio A. Verde), ou Rua XV de Novembro, 46, em Aribaia,

l.e T].AS. de prendas domésticas, titular do RG. nº 3.740.046·SP c do CPF/MF
143.276.948/00, residente na Av. Santana, s/nº (Sitio Água Verde), ou na Rua XV de
Novembro, 46, em Atibaia,

l.f AS. industrial, R.G. 7.375.770, CPF/MF 143.273.418/00, residente na Av.
Santana, s/nª', (Sítio Água Verde), ou R. XV de Novembro, 46, em Atibaia,

I.g LG.s., de prendas domésticas, timlar do RG. nº 11.127.011·SP e do CPF/MF
143.273.418/00, residente na Avenida Santana, s/nº, (Sítio Água Verde), ou Rua XV de
Novembro, 46, em Atibaia,

I.h A.V.O. mecânico, titulat do R.G. n' 2.515.981·SP e do CPF/MF
133.796.908/72, residente na Avenida Santana, s/nº (Sitio Água Verde), ou Rua XV de
Novembro, 46, em Atibaia,

I.i N.S.O. de prendas domésticas, RG. nº 4.992.125, CPF/MF 133.796.908/72,
residente na Avenida Santana, s/nº (Sírio Água Verde), ou na Rua XV de Novembro,
n!!s 46 ou 56, em Atibaia,

I.j S.L. comerciante, RG. nº 175.421·SP, CPF/MF 292.381.428/00, residente na
Avenida Santana, s/nº (Sítio Água Verde), Rua XV de Novembro, 46, ou Rua Marechal
Deodoro da Fonseca, 176, em Atibaía,

I.k C.S.L., de prendas domésticas, filha de A. S. e A T, nascida em 12.1.24,
CPF/MF nº 292.381.428/00, residente na Avenida Santana, s/nº (Sitio Água Verde),
Rua XV de Novembro, 46, ou Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 176, em Atibaia,

1.l AAM., comerciante, RG. nº 1.679.862, CPF/MF nº 169.778.588/34, residen·
te na Avenida Santana, s/nº (Sítio Água Verde), ou Rua XV de Novembro, 46 ou 173,
em Atibaia,

1.m D.S.M., de prendas domésticas, RG nº 11.480.270·SP, CPF/MF
169.778.588/34, residente na Avenida Samana, s/nº (Sitio Água Verde), ou na Rua XV
de Novembro, n9 46 ou 173, em Atibaia,

I.n ].N.s., comerciante, RG. nº 2.443.948, CPF/MF 461.531.608/91, resideme na
Avenida Santana, s/nº (Sítio Água Verde), na Rua XV de Novembro, 46, ou na Rua
Dona Virgínia, 91, em Atibaia,

1.0 A.R.S.S., de prendas domésticas, R.G. nº 14.538.nO·Sp, CPF/MF
461.531.608/91, residente na Av. Santana, s/nº (Sitio Água Verde), Rua XV de
Novembro, 46, ou Rua Dona Virgínia, 91, em Atibaia,

1.p S.F.O., montador mecânico, R.G. nº 2.609.196-SP e CPF/MF nº
104.224.728/56, residente na Av. Santana, s/nº (Sítio Água Verde), Rua XV de
Novembro, 46, ou Rua Alvarenga - Gardênia, 435, em Atibaia,

1.q M.L.S.O., de prendas domésticas, filha de A S. e A T, nascida em 24.10.28,
CPF/MF n" 104.224.728/56, residente na Av. Santana, s/n" (Sitio Água Verde), Rua
XV de Novembro, 46, ou Rua Alvarenga - Gardênia, nº- 435, em Atibaia,

l.r H.S.T., de prendas domésticas, R.G. nº 4.789.712·SP, CPF/MF n'
150.155.728/91, residente na Av. Santana, s/nº (Sitio Água Verde), Rua XV de
Novembro, 46, ou Mal. Deodoro da FonseG:'l, 204, em Atibaia,

1.s Espólio de A. F. T., cujo inventário não foi aberto, sendo sua administradora a
cônjuge supérstite H. S. T., (cf. item Lr),

2. "Brito Empreendimentos e Participações S/C Ltda.", sociedade por quotas de res~

ponsabilidade limitada, de natureza civil, CGC/MF nº 49.741.473/0001·39, com sede
na Avenida General Furtado do Nascimento, 684, 2º- andar, Alto de Pinheiros, São
Paulo, Capiwl, que será referida, adiante, como "Brito Empreendimentos", da qual são
sócio·gerentes C. AS. B. e C. A S. B. (cf. itens Lae 2.b e fls. 393/425),

2.a C. A. S. B., empresârio e advogado, R.G. nº 3.502.327-SP, CPF/MF nº
002.377.288-34, residente na Avenida CherubinaViana, 669. GranjaVíana, Cotia, com
escritório na Avenida General Furtado do Nascimento, 684, 2ºandar, Alto de Pinheiros,
Capital,

2.b C. A S. B., empresârio e economista, R.G. nC 1.883.197·SP, CPF/MF nº
124.164.958/87, residente na Rua Zequinha de Abreu, 105, Pacaembu, com escritório
na Avenida General Furtado do Nascimento, 684, 2º- andar, AltodéPinheiros, Capital,

2.c Espólio de R. V. B., cujo inventário não foi aberto, sendo suaadministradora a
cônjuge supérstite M. G. A. A. B., residente na Avenida Ailgélica nº- 1.212, Capital,

2.d R. V. B. F., médico, RG. n' 1.883.202·SP, residente na Rua ltacolomy n' 456,
apto. 14, em São Paulo, CapiwL

2.e C. G. S. F., engenheiro, RG. nº 3.204.779·SP e CPF/MF 251.532.008·25, rcsi·
dente na Rua Capitão Fonseca Rosa nº- 105, apto. 22, Capital,

3. Municipalidade da Estância Balneária de Atibaia, com sede na Avenida da
Saudade nº 252.

1- Dos fatos
L As dezessete pessoas físicas identificadas nos itens 1, "a" a "r", da seção anterior,

e A.F.T., falecido em 3.10.87 (de cujo espólio é administradora sua cônjuge supérstite,
H.S.T. - qualificada no item 1, "s", retro), eram proprietários de uma gleba de terras
localizada no bairro do lwpetinga, na zona urbana de Atibaia, dotada de 230.521,09m2
de superfície, cuja descrição figura na matrícula nº 51.281, do Cartório de Registro de
Imóveis local (fls.).

1.1 Em meados de 1981, pretendendo ali efetuar um loteamento residencial, todas
elas, de comum acordo, contrataram a "Brito Empreendimentos e Participações S/C
Ltda.", encarregando-a, dentre outras tarefas, de providenciar a elaboração do pertinente
projeto, de cuidar de sua execução e de, mediante percepção de metade das importâncias
auferidas com tais negócios, promover as vendas e promessas de vendas dos lotes. Do
pertinente contrato, celebrado a princípio verbalmente, formou-se, posteriormente, um
instrumento, datado de 23 de julho de 1981 (cf. fls.).

1.2 O certo é que, desde junho de 1981 (pelo menos), aquelas pessoas físicas e a
referida pessoa jurídica (cujo quadro societário é composto pelos indivíduos qualificados
nos itens 2, "a" a «e", da seção anterior), unindo-se para a obtenção de lucro e constituin
do, de fato, e somente para esse empreendimento, um verdadeiro grupo econômico, ini
ciaram, naquela gleba, um loteamento residencial, denominado "Bosque dos Eucaliptos" .

1.3 Pelo que se infere do projeto e do respectivo memorial desClitivo, compondo-se
de um sistema viário, um sistema de lazer, uma área institucional, uma área reservada
para preservação de acesso e uma área non aedificandi (dotados, respectivamente, de
40.356,82, 34.965,98, 13.182,03, 340,13 e 8.095,03m2), consiste esse loteamento, em
sua estrutura fundamental, na divisão do solo em 208 lotes, distribuídos por 17 quadras
(cf. fls.).

1.4 Por volta de junho de 1981, sem prévia aprovação do PoderPúblico local e sem
anuência dos demais órgãos competentes, portanto em situação clandestinai esse grupo
(resultante da associação daquelas dezoito pessoas com a "Brito Empreendimentos") deu
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início à campanha de vendas dos lotes e aos atos materiais de fragmentação da gleba
(consistentes, sobretudo, em serviços de demarcação e de abertura das vias de circulação).
A partir daquela época, em nome da "Brito Empreendimentos", da qual são sócios-geren
tes, C.A.5,B, e C. A.S.B. (cf. contrato social a fls.), com o auxilio de funcionários subal
ternos, atuando como mandatários dos demais e se beneficiando com o loteamento,
divulgaram-no por panfletos e cartas, cadastraram interessados e fizeram reservas e pro
messas de venda dos lotes (fls.).

1.5 Meses depois (em 24.11.81), quando já se iniciara a execução clandestina do
loteamento e precisamente para prosseguir em sua execução, A,ET. e as pessoas qualifi
cadas nos itens 1, "a" a "r", da seda anterior, constituíram a "Bosque dos Eucaliptos
Empreendimentos S/C ltda.", co~ capital social de Cr$ 25.020.000,00, integralizado
em 30.12.81, com a venda, para L:'11 empresa, por todos os seus sócios, do imóvellotean
do (cf. fls.).

1.6 A clandestinidade do loteamento perduroüaté 8.12.88, data em que, tendo sido
aprovado pelos competentes órgãos públicos, foi levado a registro, sob n 9 1, na matrícula
51.281, do Cartório de Registro de Imóveis de Atibaia (cf. fls.).

1.7 Em 28.4.88, ao aprovar o loteamento, a Prefeitura Municipal não determinou a
construcão de rede coletora de esgotos, contrariando, diretamente, o artigo 7º, "c", da Lei
municipal nº 1.486, de 12.6.75, que disciplina o parcelamento do solo em Atibaia. De
fato, nos expressos termos do preceito local, no Município só são admitidos loteamentos
dotados desse equipamento urbano, cuja execução deve preceder a divisão do solo ou
completar-se, no máximo, em 180 dias, contados da aprovação (cf. arts. 79 , "e", e 99 , da
referida lei municipal, cuja cópia está a fls.

1.8 Na espécie, pelo que se verifica no "cronograma físico" do empreendimento e,
especialmente, na escritura pública de hipoteca, onde ás especificações estão indicadas
(fls.), a Administração Municipal somente exigiu da "Bosque dos Eucaliptos" as seguintes
obras:

a) abertura das vias de circulação, quadras e logradouros públicos, com respectiva
locação topográfica, no prazo de três meses, com termo final em 28.7.88;

b) terraplenagem, no prazo de seis meses, com termo final em 28.12.88;
c) guias, sarjetas e sarjetões, no prazo de seis meses, com termo final em 28.5.89;
d) rede de águas pluviais, composta por galerias, canaletas e adequado sistema de

drenagem, no prazo de cinco meses, com termo final em 28.7.89;
e) rede de água para distribuição domiciliar, no prazo de dez meses, com tem10 final

em 28.1.90;
t) rede de energia elétrica, no prazo de seis meses, com termo final em 28.4.90;
g) pavimentação, no prazo de quinze meses, com termo final em 28.4.90;
h) arborizacão do sistema de lazer (ou das áreas verdes) no prazo de cinco meses,

com termo finar' em 28.9.88;
1.9 Na ocasião, H.S. e N. S.O. em nome da loteadora, se comprometeram a comple

tar as obras e serviços necessários, no prazo máximo de dois anos, contados do respecti
vo registro, vencendo-se esse intersticio, portanto, em 8.12.90 (fls.).

Ocorre que, embora vencido o prazo máximo de dois anos, a "Bosque dos
Eucaliptos" e a "Brito Empreendimentos" (sua sócia no empreendimento) não providen
ciaram a execução, completa e adequada, como lhes cabia, de todas as mencionadas
obras de infra-estrutura, prosseguindo, porém, com a promoção do loteamento, por meio
de vendas e de promessas de vendas dos lotes que o integram. Ademais, com manifesta
negligência, não conservaram as obras, nele executadas, produzindo-lhes danos e tornan
do-as impróprias aos fins a que se destinam. De resto, há outras irregularidades em sua
execução, que precisam ser sanadas (cf. fls.).

Apurou-se, em síntese, que:
a) não foram feitas as obras de pavimentação, nem executadas as redes de águas plu

viais, de coleta de esgotos e de distribuição de água potável;
b) a rede elétrica somente foi instalada em algumas ruas (falta; por exemplo, na ~a

2) e além disso não tem cohservacâo adeq·uada, motivo pelo qual está se tornando ino·, , .,

perante;
c) existem lotes implantados· em tertenoscotn dedividade superior á 30%,·0 que é

proibido pelo artigo 3º, parágrafo único,· inciso lII, da Lei nº 6.766/79; salvo se adotadas
as correspondentes providências corretivas, que foram, noentallto, omitidas;

d) as vias de circulação, embora abertas, encontram-se em estado de abandono, com
erosões generalizadas e vegetação crescendo semcolltroleportodooleitó carroçáveI, o
que dificulta o trânsito de pessoas e inviabiliza o tráfego de veículos;

e) as guias e sarjetas, executadas somente em alguns trechos das vias de circulaÇ<:1.o,
são inadequadas para o escoamento das águas pluviais, especialmente por falta de um
indispensável sistema de drenagem, exigido pelo artigo 7º, da Lei Municipal nº 1.486,· de
12.6.75, onde se prevê sua implantação em todas as ruas (cf. fls.).

t) nâo estão prontos o sistema de lazer e a área institucional nem houve arborizaçãO
das áreas verdes.

1.10 Por não contar com as mencionadas obras de infra-estrutura, que há muito
deveriam ter sido conduídas, o loteamento encontra-se irregular, vício cuja corrigenda
incumbe aos loteadores, aos que se associaram a eles e à própria Prefeitura Municipal.
Esta, entretanto, além de se omitir na fiscalização dos sen,iços, de não executar aquelas
obras e de não compelir os responsáveis a realizá·las, concedeldhes, ilegalmente, prazo
maior que o devido para sua conclusão, concorrendo, desse modo, para a pem1anência
das irregularidades, que lhe cabia corrigir.

II - Legitimidade do Ministério Público
2. Convém, desde logo, afastar eventual objeção à pertinência do ajuizamento desta

demanda pelo Ministério Público.
2.1 Não se postula, aqui, em prol dos adquirentes de lotes, pois, ressalvadas as raras

hipóteses em que ela convenha à coletividade como um todo, a tutela dos seus interesses
individuais e disponíveis é tarefa estranha à destinação constitucional do Ministério
Público. Busca-se, apenas, o cumprimento do dever que a Constituição Federal lhe confe
riu, ao dispor que uma de suas funções institucionais consiste, exatamente, em promover
a ação civil pública "para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e
de outros interesses difusos e coletivos" (art. 129, inciso UI).

2.2 Sendo, por natureza, insuscetíveis de fracionamento, os interesses atinentes à
defesa do regular padrão de desenvolvimento urbano figuram, certamente, dentre os difu·
sos. De fato, sua ofensa ou satisfação dissemina-se por toda a sociedade, não podendo
limitar-se a um ou a algum dos titulares, sem concernir aos demais. Destinando-se a pro
piciar melhor qualidade de vida à população, é intuitivo que import1m potenCialmente a
todos (não somente aos que moram na cidade mas também aos que nela. circunstancial·
mente transitam) a existência e conservação de equipamentos urbanos, vias de circulação
e logradouros públicos e o fiel cumprimento, nos núcleos residenciais, dos preceitos rela
tivos a arruamento, salubridade, segurança, funcionalidade e estética da cidade. Tais
melhoramentos, preordenados à prestação de serviços públicos gerais {uti universO, são
indivisíveis, permitem fruição por usuários anônimos, indetem1inados e indetermináveis
e atendem à coletividade como um todo (cf. Hely Lopes Meirelles, "Direito
Administrativo Bmsileiro", Malheiros Editores, 17ª ed., 1992, págs. 297 e 433).

2.3 De resto, desde o registro do loteamento, as vias e praças, os espaços livres e as
áreas destinadas a equipamentos urbanos passam a integrar o domínio público munici-
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paI (Lei n 9 6.766/79, art. 22). T rat..1.-se, pois, de um acervo pertencente, segundo consen
so geral, a toda a sociedade, cuja defesa é típica atribuiçãO do Ministério Público, nos
expressos tem1Q5 da Constituição da República (art. 127, caput, c.c. o art. 129, inciso lU).

lU - Fundamentos jurídicos da ação
3. A responsabilidade dos réus pela regularização urbanística do loteamento, con

quanto solidária, assenta-se em fontes distintas, delivadas dos diferentes títulos em que
nele intervieram e do peculiar concurso que cada qual prestou à emergência das ilegalida
des. Exatamente por isso, adiante se fará uma exposição circunstanciada dos _prejuízos e
das múltiplas causas em que se funda esta ação.

A) Perdas e danos moratórios causados à coletividade
4. Por disposição legal e pela natureza da atividade, a criação dos bens de uso

comum é um dos efeitos que derivam de loteamentos, sendo evidente que as prerrogati
vas peculiares a essa categoria de coisas pertencem a todo o povo. Para este não há, nessa
hipótese, simples esperança ou mera expectativa, mas, verdadeiramente, um direito, cujo
exercício deverá começar, no máximo, em dois anos, contados do respectivo registro (Lei
n" 6.766/79, art. 18, inciso V), ou do qual desfrut:l desde a afetação, ao uso público, de
bens originalmente privados (o que sucede quando as obras concernentes ao loteamento
forem feitas com precedência àquela formalidade cartorária).

4.1 Entretanto, a obrigação, no caso, não foi cumprida no modo e no tempo devi
dos e isso vem impedindo a fruiÇãO, pela comunidade, das vantagens que poderia obter
com a conclusão, completa e oportuna, das obras de infra-estrutura. Já não basta, pOltan
to, °cumprimento daquela prestaÇ<"io principal,direta, específica, pois seu injusto retarda
mento causou perdas e danos, que devem ser indenizados.

4.2 Como é notório, os bens de uso comum do povo destinam-se a servi-lo e sendo
adequados, é suficiente que fiquem à sua disposição, para cumprir esse encargo. Ruas e
avenidas, trabalhos para contenção e escoamento de águas pluviais,redesdeesgoto e ilu
minação pública, espaços livres e áreas verdes, desde o instante em que são entregues ao
uso indiscriminado de todos, já estão cumprindo seu destino natural, pois as utilidades
que produzem lhes são congênitas. Mas, ainda que repercutam no patrimônio de algumas
delas, essas vantagens, auferidas pela generalidade das pessoas, e, bem assim, suas correla
tas e eventuais ofensas, não são, propriamente, materiais. O conforto, o sossego, a beleza,
a segurança, a salubridade e a possibilidade de livre trânsito, geradas por coisas desse
gênero, peltencem, antes, à esfera dos valores espirituais, integrando"se ao conceito de
palTimônio social, de que cogita a Constituicão (art. 129 inciso UO onde o tenno foi
empregado em significaçao ampla, abslTaind~-se um cará~er estritam~nte econômico (cf.
Hely Lopes Meirelles, in I'Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública,
Mandado de Injunção, Habeas Data", Ed. Revista dos Tibunais, 12'" ed., 1989, págs. 89
91; Yusse,fSaid Cahali, "Dano e Indenização", Eci. Revista dos Tribunais, 1980, pág. 7).

4.3 E evidente que não se pode determinar, em pecúnia, quanto vale essa fruicão
que os réus frustraram com a inadimplência de seu dever principal. Entretanto, a impos:
sibilidade de conversão em moeda não significa que tais perdas sejam desprezíveis. O
princípio acolhido pelo direito positivo é o de que a indenização deve abranger qualquer
modalidade de dano, pouco importando a dificuldade e sua estimativa, a índole dos inte
resse afetados ou a qualidade, material ou imaterial, dos seus efeitos.

De fato, referindo-se à "violaÇe'1o de um direito", sem distinção quanto às espécies
(art. 159), o Código Civil não limita a reparação aos patrimoniais, compreendendo todos
os outros, de qualquer natureza, bem ao contrário do que sustentou, no passado, respei
t:'Ível doutrina, nesse ponto profundamente reacionária.

Ademais, rompendo o silêncio das Cartas anteriores, a atual ConstituÇ<'1o da República
garantiu a indenização até mesmo do dano simplesmente moral (art. 5º, inciso \1).

Não há, portanto, suporte nonnativo para a recusa dessa reparaçâo, que decorre, de
resto, de um postulado lógico: os direitos nada valeriam se sua violação não sujeitasse °
inn-ator ao dever de repará-los.

4.4 Nessa matéria, é expressiva a lição de Yussef Said Cahali, para quem, tanto na
linguagem leiga como em acepçãCijurídica; a noção de: dano "é absolutamente conexa à
idéia de uma diminuição do bem-estaI, sejarrioralj seja material", podendo surgir um
dano moral, suscetivel dereparação, dàbfehsa aqualquetdireito protegido em lei (cf ob.
cit_, pág. 12).

Discorrendo sobre o mesmo tema e 10l1\'arid()~se·é!ll.< C:llida:d6sa pesquisa, João
Casillo destaca essa moderna inclinação dos juristaspCirU!ll.conceitodédanO liberto da
noção, estreita, de perda patrimonial e desenvolve a respeitO bonsatgürrientos: "O con
ceito patrimonialista de dano encerra uma laCllna,· atrm'és daqual inúmeros atos lesivos a
direitos devidamente tutelados poderão ficar sem qualquer· proteção pelo ordei1amento
juridico. Isto porque não será difícil encontrarem-se inúmeras situações ól1de um direito
tutelado possa vir a ser ferido, sem que com isto se possa falar em diminuição, empobre
cimento ou perda mensurável, sob o enfoque meramente patrimonial (...). O dano inte
ressa ao ordenamento jurídico, justamente porque vem feri-lo, visto que nada rmüs é que
a lesão a um direito, preservado por este mesmo ordenamento jurídico. Basta a lesão ao
direito da pessoa para que se configure o dano" (cf. "Dano à Pessoa e sua IndenizaçãO".
Ed. Revista dos Tribunais, 1987, pago 28).

4.5 Caio Mário defende pensamento análogo. Ao analisar a indenização do dano
moral, o emérito jurist:'l observa que "duas noções devem preponderar: de um lado, a
idéia de punição ao infr'ator, que não pode ofender em vão a esfera jurídica alheia" e, de
outro, a de proporcionar à vitima um equivalente econômico, com o qual poderá com·
pensar ou diminuir as conseqüências da lesão jurídica (cf. "Instituições de Direito Civil",
vaI. lI, Ed. Forense, 8ª edição, 1986, par. 176, pág. 235; em sentido similar, cf. João
Casillo, ob. cit., pags. 51/55; YusscfSaid Cahali, ob. cit., pags. 13 e 18/27).

4.6 Na realidade, se aos réus se impusesse, apenas, o cumprimento da primitiva
obrigação (fazer, no loteamento, as obras adequadas), a comunidade não seria posta na
situaç.ão em que estaria com a tempestiva conclusão dos trabalhos. Só se pode restaurar,
na plenitude, o direito vulnerado (restitutio in integrum), acumulando-se a execução
específica com o pagamento de importância adicional, destinada a cobrir as perdas e
danos produzidos pela mora.

4.7 Esses prejuízos, embora essencialmente imateriais, devem ser ressarcidos em
dinheiro, porque "este é o denominador comum dos valores, e é nesta espécie que se
estima o desequilíbrio sofrido pelo lesado" (cf. Caio Mário da Silva Pereira, ob. e par.
cit., pág. 230). Em principio, cabe a fixação desse montante por arbitramento (Código
Civil, art. 1.553), mas nada impede que a tanto se chegue, sem intermediários, por dis
cernimento direto do juiz, que é, afinal, o peritus peritorum (Código de Processo Civil,
art. 607, c.c. o art. 436).

No caso, contando com um substrato tangível (correspondente aos bens corpóreos,
com os quais se viabiliza o aproveitamento, pela comunidade, dos bens imateriais), pare
ce razoável a adoção do preço de custo desse acervo, como base decálcúlo para os danos,
de que se trata. Exatamente por isso, empregando critério habitual na fixação de cláusulas
penais (do qual o legislador freqüentemente se serve ~ cE., verbi gratia, Lei nº- 6.766/79,
art. 26, inciso V; Código de Defesa do Consumidor, art. 52, § 1º-), ()autor estima as per
das e danos moratórios, nesta data, em Cr$ 405.949.107,89, quantia equivalentea 10%
do custo previsto para as obras de inn-a-estrutura_
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B) Responsabilidade da loteadora
5. A obrigação principal, na espécie, foi assumida, formalmente, pela "Bosque dos

Eucaliptos". Esta, portanto, sem preterir a indenização dos prejuízos moratórios, deve rea
lizar as obras faltantes e substituir ou recuperar as que apresentam deficiências, resultan
tes da feitura inadequada e da negligência na sua conservacão.

5.1 Essa obrigação de fazer é uma típica limitação ad~inistrativa c, como toda mani
festação dessa natureza, nasce coberta por império, atributo prestigiado, de modo expres
sivo, pela Lei nº 6.766/79. Aliás, o sistema que ela instituiu está impregnado pela idéia
de que o parcelamento do solo, por se assentar na exploração do domínio, deve subordi
nar-se, como aquele direito, à sua funçâo social.

Bem a propósito, comentando a noção de propriedade que anima a atual
Constituição e reportando-se a diversas de suas normas (arts. 5º, XXII a XXX, 182, § 4º,
184, 170, 11 e m, 176, 177, 178, 182, 183, 184, 185, 186, 191 e 222), José Afonso da
Silva salienta que"o constituinte desejou inserir, na estrutura mesma da concepcão e do
conceito de propriedade, um elemento de transformação positiva que a ponha a~ servico
do desenvolvimento social C..) de tal sorte que a propriedade não se concebe senão co~o
função social" (cf. "Curso de Direito Constitucional Positivo", Malheiros Editores, 8ª ed.,
1992, pág" 247).

Em harmonia com esse principio (que constitui o fundamento da atribuido, do
reconhecimento e da garantia da propriedade), a· supremacia geral que o Estado' exerce
em seu tenitório sobre todas as pessoas, bens e atiVidades· habilita-o a multiplas modali
~ad.es de intervcnÇe1.o, como as que se contêm no poder depolícia. Deste derivam aquelas
limItações de ordem pública para o uso das faculdades inerentes ao domínio e para o
exercício das atividades econômicas, que secondicioriam, portanto, à satisfacâo das neces
sidades vitais da coletividade (cf. José Afonso da Silva, ob. cit", págs. 246 e 256; Hely
Lopes Meirellcs, "Direito Administrativo Brasileiro", págs. 117-119 e 537-540).

5.2 Trat:"1-se, pois, de obrigação ex lege, dit:'1da pelo interesse público, a cujo cumpri
mento se sujeita quem se dispõe a implantar um parcelamento urbano.

Bem por isso - porque a lei municipal é a fonte dessa obrigado e ela no caso a
qualifica como indispensável - os autores do loteamento devem exc~utar, alé~ das ~ob;as
previstas no cronograma, a rede coletora de esgotos, não lhes servindo de escusa a omis
são administrativa nem eventual ignorância da lei. É claro, no entanto, que também
incumbe à Municipalidade o concurso para esse melhoramento, cuja realizacão não
impôs aos parceladores, como deveria. Contudo, por se entrelacar com outTOS de idêntica
namreza, todos pertinentes à responsabilidade do Poder Público local, esse tema será
desenvolvido adiante (cf. a secão F).

C) Responsabilidade p~ssoal e solidária dos sócios da loteadora - Desconside..
ração da personalidade jurídica

6. Pelas atividades a que a li Bosque dos Eucaliptos" se obrigou e pela reparação das
perdas e danos moratórios também há, na espécie, responsabilidade pessoal e solidária
dos integrantes de seu quadro societário (que sâo as dezessete pessoas físicas identificadas
nos itens 1, "a" a "r", da primeira seção). No caso de A.F.T., sócio falecido (cf. fls.), essa
obrigação se transmite, até os limites da meação, à sua viúva-meeira H.S.T., e, bem
assim, aos seus herdeiros, a cada qual em proporção da parte que na heranca lhe coube
(Código Civil, art" L 796)" .

6.1 Não se ignora que, para os efeitos jurídicos, a sociedade se distingue dos mem
bros que a compõem (Código Civil) art. 20). A força dessa regra, entret:"1nto, não é abso
lut:"1. Por ter uma função social, o Direito não pode prestigiar a utilizacão abusiva de seus
institutos nem é curial que estes se prestem como anteparo de fraud~ ou infracão à lei.
Bem por isso, quando a pessoa jurídica for empregada de modo impróprio ou ~om fins

ilícitos, é possível desconsiderar, no caso concreto, os efeitos da personificação societária,
para impedir o advento de um resultado socialmente indesejável (cf.. Rubens Requião,
"Abuso de Direito e Fraude através da Personalidade Jurídica", in "Aspectos Modernos
de Direito Comercial", Ed.Saraiva)19.77, págs. 67-84; Marçal JustenFilho,
"Desconsideração da Personalidade Societária no Direito Brasileiro", Ed. Revista dos
Tribunais, 1987, especialmente págs" 52"58)"

Aliás, a tendência atual na legislação brasileira; reafImiada em normas esparsas, é a
de fomentar a "desconsideração da personalidade jurídica" " quando o reconhecimento de
autonomia ao objeto cultural possa prejudicara satisfação> de interesses indisponíveis,
que a ele se reputam superiores. A essa linha pertencem preceitos acolhidos no Código
Tributário Nacional (arts. 134, VII, e 135 e incisos), na Consolidação das Leis do
Trabalho (art. 2º, § 2º), no Código do Consumidor (art. 28; caput e§5º) eno Projeto
de Código Civil em tramitação no Congresso Nacional (art. 50, parágrafo único, do
Projeto de Lei do Senado Federal nº 118/84)"

É louvável essa preocupação de consagrar, em textos legais, um critério não escrito,
que a jurisprudência vem sufragando há muitos anos (cf., ad exemplum, Supremo
Tribunal Federal, l' Turma, R"E 94"066/82"RJ, V.u., j. em L12.81, Relator o eminente
Minisrto Clóvis Ramalhete, in, DJU, 2.4.82, pág. 2885; tb", RT 238/394, 511/199,
531/152,578/85,614/109,620/135,631/197,634/78; RJTJESP, 109/193, 114/129,
119/293; Julgados do TACivSP, 40/170)" Mas, a ligor, nem seria necessário que o legis"
lador o fizesse. A lei, embora expresse o Direito, não o contém por inteiro. A inexistên·
cia de regra legal específica, longe de estorvar a aplicação da justiça, tão-somente justifica
o emprego da analogia ou o recurso aos principios gerais do sistema normativo (Lei de
Introdução ao Código Civil, art. 7º). Segue aberta, portanto, a possibilidade, que sempre
existiu, para a "criação pretoriana", fenômeno que, revelando o direito latente, correspon·
de, não raro, ao da verdadeira interpretação jurídica.

6.2 No caso em exame, o capital social foi integralizado com a venda, para a
"Bosque dos Eucaliptos", da gleba destinada ao loteamento e este foi concebido precisa·
mente para permitir a alienação de imóveis que dele resultassem. Formou-se, pois, patti·
mônio que tendia, mesmo, a se esvaziar. Em última análise, a atividade que inspirou a
pessoa coletiva implicava gradual diminuição do próprio capital.

Não haveria malícia nem dano, se o dinheiro obtido com tais negócios ingressasse
no patrimônio social, recompondo-o e até aumentando-o com o lucro auferido. A
"Bosque dos Eucaliptos", entretanto, transferiu aos seus sócios todo o produto da aliena
ção de seu ativo imobilizado. Com esse expediente e sem o antecipado cumprimento das
suas obigações, os sócios locupletaram-se com o acervo social, promovendo a irregular
liquidação da sociedade.

Configurou-se, pois, no mínimo, uma abusiva utilização da pessoa jurídica: de sua
existência só se cogitava nas vendas dos lotes; para a apropriação do dinheiro, ignoravam·
se a entidade moral e o respectivo patrimônio.

Está claro, portanto, que as atividades da pessoa jurídica confundiam-se, em verdade,
com as de seus membros. Ela não era mais do que um artifício, concebido para viabilizar
a exploração do loteamento, no interesse individual dos sócios, mas em nome, por conta
e risco da sociedade. E a separação patrimonial, nesse caso, era de mão única: valia, ape·
nas, para o passivo (atribuido, com exclusividade, à pessoa jurídica), não repercutindo no
ativo (virtualmente entregue, por inteiro, às pessoas físicas).

Por isso, alienados todos os lotes (com exceção dos hipotecados), não há bens
sociais suficientes para atender às obrigações contraídas. O custo previsto para seu cum·
primento (com correção pelos índices do IGP/M até est:'1 data), supera, com folga, 4
bilhões de cruzeiros; os poucos lotes de que a sociedade ainda é dona não valem um

 

 



quarto desse valor e estão, de resto, hipotecados (fls.) Nem permanece a "Bosque dos
Eucaliptos", verdadeiramente, em atividade. Foi fcita para a venda do imóvel em parcelas
menores e, concluídos os pertinentes negócios, já não dispõe do plimitivo capital nem de
seu equivalente econômico.

6.3 É intuitivo que a responsabilidade limitada do sócio-cotista se ampara no pressu
posto da integridade do Cc'lpital sodal, como margem mínima de solvabilidade da pessoa
jurídica., Quando o capital de uma sociedade, por deficiência na integralização ou por des
falques sucessivos, é manifestamente insuficiente para o exercício de sua atividade e ela se
torna, por isso, insolvente, os sócios não podem se socorrer do princípio da separação
patrimonial, para impedir que seus bens pessoais garantam o pagamento dos débitos por
ela contraídos. Para o Professor Fábio Konder Comparato, "a manutenção da exploração
empresarial, nessas condiçües, representa um risco criado, deliberadamente, perante ter
ceiros" (cf. "O Poder de Controle na Sociedade Anônima", EcL Revista dos Tribunais, 21!
ed., 1977, págs. 333-334.

Tratando-se, assim, de risco previsível (insolvabilidadc), cujo advento se deve à apro
priação das economias da empresa pelos sócios, não se pode beneficiá-los com a separa
ção patrimoniaL Esta não foi criada para favorecer o exercício temerário de atividades
lucrativas nem pode se transmudar em prêmio para a malícia.

6.4 Para facilitar o raciocínio, algumas premissas devem ser postas em destaque:
a) com os recursos de que a "Bosque dos Eucaliptos" dispõe, já não e possível alcan

çar o objeto que figura em seu contrato de constituição;
b) a exploração do loteamento confunde-se, de fato, com as atividades e os interesses

individuais dos sócios, que já o realizavam antes mesmo de se fonnalizar a pessoa jurídi
ca;

c) apropriando-se das importâncias obtidas com a venda de quase todo o seu capital,
os sócios promoveram, na prática, virtual dissolução da sociedade, liqüidando-a de modo
irregular e evidenciando, assim, que seu primitivo propósito (realização de um loteamen
to residencial) nem sequer permanece (pois privaram-na dos recursos mínimos, indispen
sáveis ao cumprimento de suas obrigações).

6.5 Por tudo isso (confusão entre o objetivo socier.'Írio e os interesses e as atividades
individuais dos sócios, dissipação do patrimônio comum, abandono do escopo inicial e
impossibilidade prática de sua realização), o caso se ajusta à teoria da desconsideração da
personalidade jurídica,

Com sua habitual lucidez, Fabio Konder Comparato explica: "O que não se pode
perder de vista é o fato de ser a personalização uma técnica jurídica utilizada para se atin
girem determinados objetivos práticos - autonomia patrimonial, limitação ou supressão
de responsabilidades individuais, C..) A causa, na constituicão de sociedades deve por
tanto, ser entendida de modo genérico e sob uma forma e~pecífica. Generic~men;e, ela
equivale à separaÇ<'lo patrimonial, à constituição de um patrimônio autônomo cujos ativo
e passivo não se confundem com os direitos e obrigações dos sócios, De modo específico,
porém, essa separação patrimonial é estabelecida para a consecução do objeto social,
expresso no contrato ou nos estatutos. A sua manutenção, por conseguinte, só se justifica
pela permanência desse escopo, de sua utilidade e da possibilidade de sua realizacão (... )
De tudo o que se vem de expor, decorre que esse efeito jmídico fundamental da p~rsona
lização - separação de patrimônios ~ e que pode ser atingido por outras técnicas de direi
to (...) deve ser normalmente afastado, quando falte um dos pressupostos formais, estabe
lecidos em lei; e, também, quando desapareça a especificidade do objeto social de explo
ração de uma empresa determinada, ou do objetivo social de produção e distribuição de
lucro ~ o primeiro como meio de se atingir o segundo; - ou, ainda, quando ambos se
confundem com a atividade ou o interesse individuais de determinado sócio. A sanção

jurídica, em tais casos, não deve ser, indistintamente, a nulidade (absoluta ou relativa) do
ato, negócio, ou da relação, mas a ineficácia. Não deve ser a destmição da "entidade"pes·
soa jurídica, mas a suspensão dos efeitos da separação patrimonial in casu," (cf. oh. cit.,
§ lOS, pág. 26S; § 109_ pág. 270; § 110, pág. 271-272).

D) Loteamento irregular, realizado por grupo econômico - Caso especial de
desconsideração da personalidade jurídica -, Responsabilidade solidária de todas as
pessoas (jurídicas e físicas) integrantes do grupo e heneficiárias do empreendimen~

to (art. 47 da lei nº 6.766/79)
7. Para prevenir a proliferação de loteament:osírregulares;a lei nº 6.766/79 instÍ

nlÍu peculiar hipótese de desconsideração da personalidade jurídica, formulando a respei
to a seguinte regra: "Se o loteadar integrar grupo econômieo ou financeiro, qualquerpes
soa física ou jurídica desse grupo, beneficiária de qualquerfoffi1a do loteamento ou des
membramento irregular, será solidariamente responsável pelos prejuízos por ele causadm
aos compradores de lotes e ao Poder Público" (art. 47).

7.1 Segundo Toshio Mukai, Alaor Caffé Alves e Paule> José VillelaLomar,"grupo
econômico e grupo financeiro", no contexto dessa norma, são conceitos amplos,que
abrangem "larga margem de fonnas associativas, envolvendo pessoas físicas e jurídicas"
(cf. "Loteamentos e Desmembramentos Urbanos", Ed. Sugestões Literárias, 2-ª ed., 1987,
pág, 255). Não há, portanto, coincidência de sentido com expressões semelhantes, pre
sentes, por exemplo, em dispositivos da Lei n 9 6.404/76, cujos limites são estritos, aIcao
cando, t.ão-somente, certas aliancas entre sociedades por acões,
, 7.2 No preceito em análise: é manifesto o propósito de se compelir todos os respecti
vos beneficiários, pessoalmente, à regularização de parcelamentos, com desprezo aos arti·
ticios de que se tenham servido para livrar seu patrimônio da responsabilização. A Lei
Lehmann teve como inspiraÇ<'lo precisamente a necessidade de evitar e combater com
rigor os loteamentos ilegais. Esse objetivo explica seu sistema, que embora não seja
modelar, apresent'l nesse aspecto inegável coerência, pois, sempre se cercando de espe
ciais cuídados, definiu delitos (art, 50, incisos I, II c III, parágrafo único, incisos I e lI),
previu mecanismos de suspensão dos pagamentos (art, 38, caput e parágrafos), indicou
obras minimas de infra-estrutura como essenciais (art:, 18, inciso V), estipulou prazo
máximo para sua conclusão (art. 18, inciso V, in fine) e subordinou o registro à exibição
de diversos documentos (an. 18, caput e incisos), boa parte dos quais destinados à prova
de idoneidade e de capacidade econômica do empresário (art, 18, incisos lU, "a" a "c",
IV, "a" a "d" e § 2Q

),

7,3 Tendo em conta o teor e a intencão da Lei 6,766/79, Toshio Mukai, Alam
Caffé Alves e Paulo José Villela Lomar anoc::.m que, no seu contexto, o conteúdo dos ter·
mos "grupo econômico" e Hfinanceiro" é propositalmente aberto, pemlitindo sua identifi·
cação sempre que pessoas, físicas ou jurídicas, ajustam esforços e recursos, para a execu
ção de um mesmo parcelamento urbano,

A propósito de tais conceitos, advertem: (...) Cumpre entendê·los em termos opera
cionais, objetivando atender aos fins que o dispositivo legal ora comentado pretendeu
tutelar, ou seja, o interesse público e o do adquirente de lote. Neste sentido pode-se
entender o fato da existência do grupo econômico ou de grupo financeiro não em funçao
de conceitos adredemente estabelecidos pelo ordenamento juridico, definindo·os direta
mente, mas em razão das conseqüências descritas na hipótese estabelecida pelo dispositi
vo legal em apreço, (...) Devemos levar em conta dois relevantes aspectos para imputação
da responsabilidade solidária aos que possam prejudicar compradores de lotes e o poder
públiéo, em razão da implantação de loteamento ou desmembramento irregular. O pri
meiro é o relativo a qualquer pessoa física ou jurídica que possa, de qualquer forma, ser
beneficiária de loteamento ou desmembramento irregular. O segundo, refere-se ao resul·
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taJo lesivo ao patrimônio do comprador de lotes c ao poder público, causando-lhes pre
juízos. Assim, verificada a ocorrência de beneficio econômico ou financeiro de uma plura
lidade de pessoas físicas ou jurídicas, obtido comprovadamente em funcão de loteamento
ou desmembramento irregular, conectado diretamente com o resultado iesivo ao patrimô~
nio dos adquirentes de lotes e ao poder público, pode-se considerar que tais pessoas físi
cas ou jurídicas integram grupo econômico ou financeiro, para os efeitos da Lei n 2

6.766/79, sendo, portanto, solidariamente responsáveis pelos prejuízos por elas causa~

dos." (cf. ob. cit. § 128, págs. 255-256).
7.4 Atribuindo ao preceito o sentido apto a satisfazer na inteireza o seu elevado pro

pósito, essa exegese atende a um dos postulados fundament:1.is da hermenêutica, bem
expresso em lição de Carlos Maximiliano: "O hermeneuta sempre terá em vista o fim da
lei, o resultado que a mesma precisa atingir em sua atuação prática. A norma enfeixa um
conjunto de providências, protetoras, julgadas necessárias para satisfazer a ceIt:'ts exigên
cias econômicas e sociais; será interpretada de modo que melhor corresponda àquela
finalidade e assegure plenamente a tutela de interesse para a qual foi redigida"(cf.
"Hermenêutica e AplicaçãO do Direito", Livraria Freitas Bastos, 6ª edição, 1957, § 161,
pág. ]93).

7.5 Ademais, "grupo econômico" é locUÇão que abrange diversas formas, com carac
terísticas variáveis, algumas mais sutis, ou menos ortodoxas, não estando imune, real
mente, a uma boa latitude de aprecíação, pelo juiz (cf. Fabio Konder Comparato, ob. cit.,
§ 112, pág. 280; Octavio Bueno Magàno, "Os Grupos de Empresas no Direito do
Trabalho", Editora Revista dos Tlibunais·, 1978, pág. 29).

7.6 Na espécie, não resta dúvida de que há um grupo econômico ou financeiro, do
qual participam a "Bosque dos Eucaliptos" t a "Brito Empreendimentos" e os integrantes
de seus quadros societários (identificados, respectivamente, nos itens 1, "b" a "s" e 2
"b" "" ) T d I d ' ,a e 1 retro. o os e es são, c ~tlguma forma, beneficiários do loteamento irregular,
pois apropriaram-se de recursos gerados por sua realizaylo.

O proveito é mais evidente, quanto aos membros da "Bosque dos Eucaliptos", que
desta se serviram como instrumento, para a atividade empresarial, tomando para si as
importâncias que seu exercício produziu. Semelhante vanmgem não é menos certa, contu
do, quanto aos demais: tanto os sócios-gerentes como os cotistas da "Brito
Empreendimentos" também aumentaram seus patrimônios pessoais com o ingresso de
quantias geradas pelo empreendimento. Esses acréscimos patrimoniais só foram possíveis
pela abstenção dos dispêndios que teriam com o cumprimento da obrigaçãO. Todos, por
tanto, extraíram beneficios da infração à lei e são responsáveis, solidariamente, pelos cor
relatos prejuízos, que a comunidade vem supommdo.

E) Implantação de loteamento em desacordo com a legislação e sem observân...
cia das determinações constantes da Licença...Crime contra a administração pública
(art. 50, incisos I e lI, da Lei nº 6.766/79) - Responsabilidade Civil "Ex Delicto"

8. Como já se expôs, a partir de junho de 1981, sem sua prévia aprovação pelos
órgãos competentes e, conseqüentemente, sem o devido registro no Cartório de Registro
de Imóveis de Atibaia, em desacordo, portanto, com a Lei 6.766/79 (especialmente, arts.
12, 18, caput, e 37), todos os sócios da "Bosque dos Eucaliptos" (identificados nos itens
l.b a l.s) e os administradores da "Brito Empreendimentos" (C.A.S.B. e C. A.S.B.), em
concurso homogêneo de vont'ldes, deram início ao loteamento residencial, fazendo-o por
meio de abertura de ruas, serviços de demarcação, vendas e promessas de venda de lotes
(cf. fls.).

Essa atividade clandestina, realizada até 8.12.88 (data em que foi registrado o lotea
mento), configura crime contra a Administraçao Pública, de natureza formal, caracteriza
do pela simples potencialidade de dano ao regular desempenho de seu poder de polícia

urbanística, perigo esse abstrato e presumido pela lei com a mera prática da conduta
incriminada (cf. Lei nº 6.766/79, art. 50, inciso I, e parágrafo único, inciso I, c.c. o art.
51; tb.: Ruy Rosado de Aguiar Júnior, "Nonnas penais sobre o parcelamento do solo
~rbano", in 'lDireito do Urbanismo ~ Un}a Visão Sócio-Jurídica" , coordenação de
Alvaro Pessoa, IBAM/SP, 1981, págs. 212 e 214; Jorge Medeiros da Silva, "Direito
Penal Especial", Ed. Revistados Tribunais, 1981, pág. 68; Arnaldo Rizzardo, 'lPromessa
de Compra e Venda e Parcelamento do Solo Urbano", Ed. Revista dos Tribunais, 1983,
2' ed., pág. 170; RT 637/243).

Como o delito constrói-se apenas com base naqúeláccmdumsuaconsumacão inde·
pende da verificação de qualquer resultado naturalístico,sendo,portanto, irrele\:ante sua
posterior regularização, que não pode servir de pretexto para elidi·lo (cf; Superior
Tribunal de Justiça, 6' Turma, Recurso Especial II 080 - São Paulo - 91.0009662-8, v.u,
.3.9.~1, Relator o eminente Ministro Cosm Leite, ementa publicada no Diário ela Justiça
da União de 28.10.91, Seção li Tribunal de Justiça de São Paulo; CâinaraEspecial, v.u.,
6.2.86, Habeas Corpus n" 42.708-3, da Comarca de Sorocaba, Relator o culro
Desembargador Prestes Barra).

8.1 De qualquer modo, anos depois daquele delito, o mesmo grupo, nmramente em
concurso, cometeu outro, de similar natureza. Realmente, constitui crime contra a admi
nistração Pública <ldar início, de qualquer modo, ou efetuar loteamento ou desmembra
mento do solo, para fins urbanos, sem observância das dctenninacões constantes do ato
administrativo de licença" (Lei nº 6.766/79, art. 50, inciso 11), 'por ele respondendo
quem preste ao seu cometimento alguma contribuiçãO dolosa (Lei nº- 6.766/79, art. 51)

Na espécie, descumpriu-se obrigaÇ<1.o de fazer (as obras), impost't na licença munici
pal, da qual todos estavam dentes. Essa infringência resultou, ainda uma vez, de delibera
ção coletiva, adotada por todos os sócios da HBosque dos Eucaliptos", por C.A.S.B. e por
seu irmão C.A.S.B., os últimos na qualidade de gerentes da l'Brito Empreendimentos",
sócios do empreendimento desde a sua concepção (da qual participaram), aos quais cabia
impedir a produção do evento jurídico, especialmente porque; em contrato, celebrado
com os primeiros, obrigaram-se à execução da infra-estrutura do loteamento (Código
Penal, art. 13, § 2Q

, "b" - fls. 313/318).
8.2 Desses crimes, notadamente do último, decorreram prejuízos para a coletividade

urbana, vulnerada em seu direito de receber, em virtude da promoção do loteamento, os
bens públicos convenientes à satisfação de suas necessidades gerais. Sofreu o Município,
em suma, os danos ínsitos à afront:'t aos seus preceitos urbanísticos, indevidamente des
prezados pelos réus (excluídas, aqui, obviamente, a própria Municipalidade e as pessoas a
que aludem os itens 2.c, Ld e 2.e, simples cotistas da (lBrito Empreendimentos", contra
as quais não há elementos idôneos para atribuir efetiva comribuição aos delitos).

8.3 Bem se vê que, não bastassem, para o mesmo efeito, os outros fundamentos, de
que já se cuidou, há, quanto a tais réus, uma causa específica, da qual deriva a responsa
bilidade solidária de~todos eles pela reparação dos prejuízos que provoca.ram, em concur
so, à coletividade (Código Civil, alto 159 c.c. o art. 1518, caput e parágrafo únim). Posta
a questão sob o prisma da tipicidade penal, é claro que todos os agentes· desses delitos
est.1.o obrigados à composição dos danos que deles advieram, precisamente porque os
praticaram. Pouco importa que ainda não tenham sido condenados, pois os campos ele
ação da lei penal e da lei civil são distintos e as respectivas responsabilidades, em princí
pio, independentes (Código Civil, art. 1525).

F) Responsabilidade do município pela regularização do loteamento - Dever,
não mera faculdade de agir (art. 40, da Lei nº 6.766/79) - Fontes adicionais desse
dever: omissão na fiscalização do loteamento e aumento ilegal do prazo paratéimi...
no das obras.
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9. Objetivando o conforto e a estética da cidade e a defesa da saúde e da recreação
dos municipes, a infra~cstrutura exigida de loteamentos urbanos assent:"1-se em considera
ções de ordem pública. Por opção política, expressa na legislação de regência, as presta
ções impostas ao loteador ~ continentes do dever de executar obras e serviços de interes
se social -, são necessárias ao bem-estar da coletividade urbana. A omissão do empresá
rio não torna essas atividades menos necessárias - longe disso: apenas justifica a inter
vcncão saneadora do Poder Público, voltada à realizacão, com os recursos de que dispõe,
de t:;is trabalhos, por ele mesm.o eleitos como indispe'nsávcis ao bem-comum.

Ahás, nos estudos contemporâneos de Direito Urbanístico é firme a tendência de
superar a tradicional concepção de que haveria, nesse caso, simples exercício de faculdade
derivada do domínio, para qualificar a modificação ou a criação de áreas urbanas como
uma função pública atribuída, essencialmente, ao Município. Por isso se sustenta, na
doutrina, que o particular, quando realiza um loteamento urbano e nele executa obras e
serviços de infra-estrutura, est:'Í., em verdade, "em nome próprio, no interesse próprio e às
próprias custas e riscos C..), exercendo uma atividade que pertence ao poder público
municipal, qual seja a de oferecer condiçües de habit:'lbilidade à população urbana" (cf.
José Afonso da Silva, "Direito Urbanístico Brasileiro", Ed. Revist:'l dos Tribunais, 1981,
págs. 376 e 562-563; em sentido semelhante: Eduardo Garcia de Enterria e Luciano
Parejo Alfonso, "Leccíones de Derecho Urbanistico", Editorial Civitas, Madrid, 1981, 2ª
ed., págs. 113-115 e 172-174; Regina Helena COSI:c'l, "Princípios de Direito Urbanístico
na Constituicão de 1988" in "Temas de Direito Urbanístico - 2", Editora Revista dos
Tribunais, 1991, págs. 118-127; Eurico de Andrade Azevedo, "O Projeto de Lei de
Desenvolvimento Urbano", in i'Revista do Advogado", nº 18, julho/85, págs. 36-37).

Exatamente por ser uma atividade essencialmente pública, é a Administração
Municipal que deve realizá-la, sempre que o lüteador se abstenha de praticar a conduta a
que se obrigara. O Poder Público, nessa hipótese, não estará exercendo, em substituição,
uma atividade do particular, mas cumprindo, em verdade, função que nunca deixou de
ser sua. Daí não se segue, por certo, que a omissão do loteador tenha a virtude de exone
rá-lo daquele dever, que segue sendo seu também. Se a Municipalidade fizer as obras, é
claro que deverá buscar o ressarcimento junto ao empresário, cujo patrimônio a lei onera
com esses custos urbanisticos, como contrapartida da mais-valia que lhe permite alcançar
com a realizacão do loteamento (cf. José Afonso da Silva, "Direito Urbanístico
Brasileiro", pág. 552; Regina Helena Costa, ob. cit., pág. 126). O que a Administração
Municipal não pode é invocar, como defesa, um pretenso "benefício de ordem", para
livrar-se de tarefa em cujo cumprimento encontra sua própria razão de ser.

9.1 Ademais, desde a aprovação, ressalvadas as hipóteses (impertinentes à espécie)
de caducidade da licenca ou de desistência do loteador, as áreas definidas no projeto
como públicas não pod~m ter sua finalidade alterada pelo empresário, disso se inferindo
que o loteamento é feito, em princípio, para perpetuar-se (Lei nº 6.766/79, art. 17;
Constituicâo Estadual, art. 180, VIII). Mesmo essa excepcional desistência, de que trata a
lei, não é' livre, pois só é admitida se convier aos adquirentes de lotes, à Prefeitura e ao
Estado, legitimando-se a resistência dos entes públicos pela necessidade de impedir que o
abandono do empreendimento prejudique o desenvolvimento urbano (Lei nº 6.766/79,
art. 23, incisos II e m, e §§ 1º e 2º),

A situação normal (que integra a fisiologia do sistema) é, portanto, a de pennanência
do loteamento na comunidade. E se esta qualifica os serviços e as obras omitidos como
integrantes do seu padrão de desenvolvimento - tanto que os converteu em norma urba
nística - só resta à Municipalidade, para respeitar o interesse coletivo, executá-los, por si
meSITla, ou compelir o loteador a agir. Do contrário, o preceito urbanistico não seria
imperativo nem haveria efetivo controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo

urbano. Em última análise, admitir que o loteamento permaneça como está é impor à
cidade a convivência com urbanização a que as normas de regência são hostis,estimulan
do, assim, o império da ilegalidade.

9.2 Se não bastassem os fundamentos versados nos itens precedentes (Se 8.1), há
norma legal, impondo ao Munidpio o dever de agir. Estatui, a respeito, oart. 40, caput
da Lei nº 6.766/79: "A Prefeitura Municipal (... ), se desatendida pelo loteador a notifica·
ção, poderá regularizar loteamento ou desmembramento não autorizado ou executado
sem observância das determinações do ato administrativo delicença, para evite1.r lesão aos
seus padrões de desenvolvimento urbano e na defesa dos direitos dos adquirentes de
lotes" .

9.3 Na ínterpretação daquele preceito, não·· se pode dar supersticiosa importância à
expressão legal ("A Prefeitura Municipal poderá regularizar loteamento..."). Embora o
verbo poder melhor se ajuste à mera t'1culdade (sujeita, poTt:1.nto, ao exclusivo arbítrio de
seu titular), nem sempre o legislador ü emprega nesse sentido.

Carlos Maximiliano, em obra que nasceu clássica, esgotou esse tema: "Em geral, o
vocábulo pode C..) dá idéia de ser o preceito em que se encontra meramente pernlissivo,
ou diretório e deve C..) indica uma regra imperativa. Entretanto, estas palavras, sobretudo
as primeiras, nem sempre se entendem na acepÇ<10 ordinária. Se, ao invés do processo
filológico de exegese, alguém recorre ao sistemático e ao teleológico,. atinge, .às vezes,
resultado diferente: desaparece a antinomia verbal, pode assume as proporções e o efeito
de deve. Assim acontece quando um dispositivo, embora redigido de modo que. traduz,
na aparência, o intuito de permitir, autorizar, possibilitar, envolve a defesacontra males
irreparáveis, a prevenção relativa a violações de direitos adquiridos, ou a outorga de atri·
buições importantes para proteger o interesse público. Pouco impoTt:'l que a competência
ou autoridade seja conferida direta t ou indiretamente; em forma positiva, ou negativa:o
efeito é o mesmo; os valores jurídico-sociais conduzem a fazer o poder redundar em
dever, sem embargo do elemento gramatical em contrário~ Em regra, para a autoridade,
que tem a prerrogativa de ajuizar, por alvedrio próprio, da oportunidade e dos meios
apropriados para exercer suas atribuições, o poder se resolve em dever. (cf. ob. cit., §§
332333, págs, 336-337).

9.4 Ademais, a interpretação literal é, dentre todos, o método menos seguro para a
apreensão do sentido e do alcance de qualquer norma jurídica. As palavras empregadas
pelo legislador são simplesmente o ponto de partida em qualquer exegese, que não se
pode resumir aos limites literais, mesmo porque a análise, de que se trata, é juridica e
não sintática. Como enfatiza Carlos Maximiliano, "o processo gramatical será o primeiro
na ordem metódica, em gradação tradicional; porém não em valor t importância: interpre
t:1.ção, por excelência, é a que se baseia no elemento ideológico" (ob. cit., pág. 156, §
122)

9.5 De resto, é princípio assente, em Direito Administrativo, que o poder atribuído
à Administração converte-se, para seus agentes, em dever. Não épor outro motivo que se
qualifica o poder de polícia como poder-dever ou dever-poder. Com a habitual argúcia,
Hely Lopes Meirelles pontifica: "A aÇ<1o do Poder Público é sempre um poder-dever. Se o
Município tem o poder de agir em detenninado setor, para amparar,re,gulamentar Ol!

impedir uma atividade útil ou nociva à coletividade, tem, correlatamente, o dever de agir,
como pessoa administrativa que é, armada de autoridade pública e de poderes próprios
para a realização de seus fins" (cf. "Direito Municipal Brasileiro", Ed. Revista dos
Tribunais, 4' ed., ]981, pág, 117),

Realmente, não se compreende como possa o agente público decidir se lheeabeagir,
quando a lei lhe indicou o modo de fazê-lo. A todo poder correspondemdeveres eres
ponsabilidades próprias, exatamente porque se trata de um direito-função;· atribuído ao
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tilular para a consecução de finalidades precisas. Ao agente público, mais do que a qual
quer dos outros integrantes da sociedade, compete o dever de atuar com o fim de fazer o
loteamento realizar o seu escopo c cumprir sua função social.

9.6 Não é outra a conclusão que se extraí do sistema instituído pela Lei nº
6.766/79. Este, sempre que o loteador se mantenha inerte, aponta, claramente, para a
necessidade de realizacão direta, pelo Poder Público Municipal, dasaovidades que condi
cionaram a aprovação' do loteamento. Esse dever (associado ao propósito de dot.'Í-lo com
os meios adequados) justifica a exigência de garantia em parcelamentos con~ obras pen
dentes, providência indicada como requisito do registro (art. 18, inciso V). E ele, ainda,
que anima a previsao de levantamento, pelo Município, das importâncias depositadas
pelos prestamistas, nos casos em que tenha realizado as atividades omitidas pelo empresá
rio (art. 40).

Afinal na execucão do loteamento, não há, apenas, o interesse do empresário, mas,
sobretudo, 'o interess~ da coletividade urbana. E a Administração Municipal é a principal
responsável pela consecução dessa meta, responsável, como é, pelo bem-estar da popula
ção urbana e pelo funcionamento harmônico das atividades locais de interesse coletivo, a
ela competindo promover a melhor ordenação da cidade e a mais just'l utilização dos
espaços habitáveis (cf. HeIy Lopes Meirelles, "Estudos e Pareceres de Direito Público~',

vol. lI, Ed. Reviset dos Tribunais, 1977, pág. 443).
9.7 Para além desses motivos, outro fundamento, autônomo e suficiente, permite a

extensão de idêntico dever à Municipalidade: a omissão, por esta, do seu dever de fiscali
zar a in1plantação do loteamento.

Em interessante estudo sobre as licencas urbanístic.as, Lucia Valle Figueiredo argumen
ta que, no âmbito da Lei n9 6_766/79, p~r lhes incumbir a fiscalização de todo o parcela
mento do solo, há "obligatoriedade de as municipalidades procederem às obras de infra
estrutura, se est:.'lS não forem realizadas pelo loteador" (cf. "Licença.s Urbanísticas"; in
"Revista de Direito Público", volumes 57-58, págs. 222 a 232, especialmente págs. 223-224).

Diz a ilustre Professora: "Quem deixou de exercer adequada fiscalização deverá proce
der às obras de infTa-estrutura. Os problemas atinentes a essas obras não dizem respeito aos
adquirentes dos lotes. Sequer teriam esses possibilidades de levar a efeito referidas obras.
Não será o particular que deverá arcar com qualquer ônus. E muito menos não conseguir
ver regulmizada sua constnlÇe10 porque o loteamento passa a ter a conot:.'lção de loteamento
dandestino ou por não ter licença, ou por ter exccuÇe10 desconforme com a licel1Çe'l outorga
da. O particular nada tem a ver com a omissão do Poder Público" (cf. oh e loCo cit~, pág.
224; em sentido semelhante: Narciso Orlandi Neto, "Os Loteamentos Inegulares e sua
Regularizaç_ào", in "Revistl do Advogado", ,LlJ\.SP, nº 18, julho/85, págs. 14-15).

Aliás, a estimativa de prazo em cronograma implica a atenta vigilância, pela
Prefeitura, de todas as etapas parciais do empreendimento, nâo sendo correta a espera
do biênio para o advento da fiscalização. A respeito desse tema, Diogenes Gasparini
comenta, corretamente: "O cronograma, que, segundo Aurélio Buarque de Hollanda
(Novo Dicionário Aurélio, 1ª ed., 2ª impressão, Rio de Janeiro, Nova Fronteira, pág.
405), é a 'representação gráfica da precisão de execução de um trabalho, no qual se
indicam os prazos em que se deverão executar as Sllas diversas fases', deve espelhar
uma execução paulatina, ininterrupta e segura das obras (. .. ). As fases de execução,
variáveis no tempo em razao da complexidade ou dificuldade da obra, deverão estar
bem delimitadas e não podem, quando somados os respectivos tempos de execução j

ultrapassar dois anos. Cada uma dessas fases deve ser cumprida, isto é, ao encerrar-se, a
obra ou o serviço que lhe corrcsponda deve est1.r concluído, sob pena de caracterizar
uma urbanização irregular" (cf. "O M_unicipio e o Parcelamento do Solo", Ed. Saraiva,
2' d., 1988, pág. 96).

9.8 Apto à produção de idêntica conseqüência jurídica, resta, ainda, denadeiro nll1
damento: a ilegalidade do ato administrativo municipal, de 25.5.92, pelo qual se prorro
gou o prazo de execução das obras (fls.).

Esse "termo de prorrogação de prazo" é-nulo, de pleno direito, porque, ao praticáclo,
o Senhor Prefeito Municipal afrontou o texto e o espírito do artigo 18, inciso V, da Lei
nº 6.766/79, no qual se estipula, para as obras de loteamentos, a duração máxima de
dois anos.

A locucão "prazo máximo", de que se serviu a lei, indica, claramente, a impossibili
dade de cOl;cessão, pelos Municípios ou por suas Prefeitui"as, derempo superior a um
biênio, para o término da infra-estrutura em loteamentos urbanos. Trata-se de norma
cogente, inspirada pelo propósito de impedir que SiJcessivasampliaçõesdo cronograma
original, legitimando, de modo oblíquo, parcelamentos ·carerites de obras, acabem frm
rnmdo as diretrizes traçadas para a urbanização. Os elevados propósitos da lei seriam
facilmente burlados se as obras pudessem concluir-se enl.telTlpoindefiriido, com termo
final fluido, liberto de qualquer parâmetro. Bem por isso, preservando a possibilidade de
escolha, pelos Municípios, de intervalos menores, a lei detennina que dois anos corres
pondem ao maior período de tempo que esses trabalhos podem· consumir (cf. Dii)genes
Gasparini, ob. e loCo cit.; Iolanda Moreira Leite, liDa Divisão da TelTa: Loteamentos e
Desmembramentos" j dissertação de mestrado, junho/88, Biblioteca da Faculdade de
Direito da USP, págs. 151-153).

9.9 Nem se argumente que o Município, a pretexto de ser o assunto de interesse
local, possa fixar a respeito prazo maior. Sua autonomia não tem a virtude de cancelar
norma geral, editada pela União no exercício de sua competência para legislar sobre direi
to urbanístico, poder indicado, expressamente,· pela atual Constituiç:.lo da República (art.
24, inciso 1), mas do qual, implicitamente, já desfrutava, na ordem constitucional ante
rior.

De fato, também sob a vigência da Carta revogada, a União dispunha de competên
cia para fixar diretrizes gerais em temas concernentes ao desenvolvimento do País e, bem
assim, para todas as matérias relativas à fimção social da propriedade, dentre as quais,
evidentemente, as abrangidas pelo urbanismo, fonte, por excelência, do desenvolvimento
nacional, que se sujeit:.'l, necessariamente, à cooperação das três esferas de poder estatal
(cf. Hel)' Lopes Meirelles, "Competêncía em Assuntos Urbanísticos", in "Revista de
Direito Público", 74/151-156; Miguel Reale, "Competências Constitucionais -legislaçao
sobre Urbanismo", in "Revista de Direito Público", 75/42-48; José Afonso da Silva,
'i Direito Urbanístico Brasileiro", oh. cit., pág. 8I).

9.10 Ademais, se a prorrogação fosse possível, é claro que não lhe bastaria a prática
de mero ato administrativo, sem o precedente amparo de uma autorização legal, que,
aliás, não há. Além de não poder atuar contra legem ou praeter legem, a Adminis
tração só pode agir secundum legem, pois a legalidade é um dos princípios específicos
do Estado de Direito, como sempre se sustentou na doutrina e como atualmente o pro
clama a Constituição Federal (art. 37, caput).

A respeito, em célebre lição, Hely Lopes Meirelles esclarece: "A eficácia de toda a ati·
vidade administrativa está condicionada ao atendimento da lei. Na Administraçao
Pública não há liberdade nem vontade pessoaL Enquanto na administração particular é
lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administraçâo Pública só é pennitido fazer o
que a lei autoriza. A lei para o particular sígnifica 'pode fazer assim'; para o administra
dor público significa 'deve fazer assim';" (cf. "Direito Administrativo Bra.sileiro", ob. cit,
págs. 82/83; no mesmo sentido: Celso Antonio Bandeira de Mello, HElementos de
Direito Administrativo", Malheiros Et1itores, 3ª cd., 1992, págs. 48-53; José Afonso da
Silva, "Curso de Direito Constitucional Positivo", ob. cit, pãgs. 373-374).
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Em verdade, nos claros termos da Lei Municipal n.9 1,486, de 12.6.75, o prazo máxi
mo admissível, para a conclusão das obras, não poderia superar cento e oitenta dias (cf
arts. 7º c 9º, caput), tendo sido manifestamente ilegal a fixação pela Prefeitura, como
limite final dos trabalhos, de um biênio, período que aLei nº 6.766/79 elegeu como
máximo e não como mínimo, podendo, portanto, ser reduzido pelas normas locais.

IV) Pedidos
Por todo o exposto, propõe a presente ação, a qual deverá ser julgada procedente, e

pede,
a) a citação dos réus, com a autorização de que trata o artigo 172, § 2º, do Código de

Processo Civil, para resposta no prazo legal, anotando-se no mandado que, não sendo
contestada a ação, ficarão sujeitos aos efeitos da revelia;

b) a declaração de nulídade do ato administrativo municipal, intitulado "termo de
prorrogação de prazo", praticado pelo SI. Prefeito em 25.5.92 e reproduzido a fls., pelo
qual se prorrogou o prazo para a execuÇ<:1.o das obras;

c) a condenação dos réus à realização no loteamento, no prazo de 120 dias, de todas
as obras de infra~estruturaainda não executadas (indicadas no item 1.8);

d) a condenação dos réus àsubstituiçâo por outras, corretas, ou à realização, no
prazo de 120 dias, dos reparosnecessáriosnasobras que,embora feitas, não o forarrlde
forma adequada, não se prestando; portanto, ao fim a. que se destinam (indicadas no
item 1.8);

e) a condenação dos réus ao pagamento demultadiáriadel/730 do custo das
obras, no valor atual de Cr$ 5.560.946,68, devida somel1te se, ao término do prazo fixa
do na sentença, houver o descumprimento das obrigaçãesde fazer explicitadas nos itens
"c" e "d", supra (quantia sujeita acorreção monetária,pelosíndicesoficiais, desdea dis~

tribuição da petição inicial até o efetivo adimplemento,· calculada, nesta data, dividindo·se
o custo total das obras por 730 dias ou 2 anos, período máximo para sua execução, a
teor da Lei nº 6.766/79, a ser depositada em conta judicial e com a qual, se necessário,
serão financiados os trabalhos que devem ser feitos no loteamento);

f) a condenação dos réus ao ressarcimento das perdas e danos descritos na seção A,
em valor que estima, nesta data, em Cr$ 405.949.107,89 (correspondente a 10% do
custo atual desses trabalhos e sujeito, também, à incidência de correção monetária, pelos
indices oficiais, desde a distribuição desta petição até o seu efetivo pagamento) ou que
deverá ser calculado por arbitramento (Código Civil, alto 1.553), para recolhimento ao
Fundo Estadual de Reparação de Interesses Difusos Lesados (Decreto Estadual nº
27,070/87; mt, 13 da Lei nº 7,347/85), na conta corrente nº 430007+8, da Agência 248
(Liberdade ~ Capital) do Banespa,

Requer a produção de todas as provas admitidas em Direito, notadamente documen
tos, depoimento pessoal dos réus, sob pena de confissão, oitiva de testemunhas, realiza~

ção de perícias e inspeções judiciais.
Atribui à causa o valor de Cr$ 4.465.440.186,76 (correpondente à soma do custo

atual das obras e serviços com a impoIt:'i.ncia estimada para as perdas e danos moratórios
- Código de Processo Civil, art. 259, lI),

São Paulo, 20 de novembro de 1992.

 

 




