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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 

1003702-49.2017.8.26.0063, da Comarca de Barra Bonita, em que é apelante 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAÇU DO TIETÊ, é apelado MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 12ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça 

de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. 

U. Sustentou oralmente o Dr. Luiz Antonio Pedro Longo e fez uso da palavra o 

Exmo. Sr. Procurador de Justiça.", de conformidade com o voto do Relator, 

que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 

EDSON FERREIRA (Presidente) E SOUZA MEIRELLES.

São Paulo, 7 de julho de 2021. 

J. M. RIBEIRO DE PAULA
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 1003702-49.2017.8.26.0063.
Comarca de Barra Bonita  1ª Vara  Juiz Guilherme Becker Atherino.

Apelante: MUNICÍPIO ESTÂNCIA TURÍSTICA IGARAÇU DO TIETÊ.
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

VOTO Nº 32.033.ZMan

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Obrigação de fazer - Regularização 
de loteamento - Obrigação do Município em implementar po-
líticas urbanísticas e de saneamento básico - Condições satis-
fatórias de infraestrutura a cargo da Administração Pública - 
Competência constitucional de o Município promover, no que 
couber, adequado ordenamento territorial, mediante planeja-
mento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do 
solo urbano, nos termos do art. 30, inciso VII, da Constituição; 
cabe a ele fiscalizar as obras e, eventualmente, regularizar o 
loteamento quando o loteador não executa as obras de infraes-
trutura a contento - Sentença de procedência da ação confir-
mada - Recurso de apelação do Município, desprovido.

Relatório

Ação civil pública proposta pelo Ministério Público em face 

do Município da Estância Turística de Igaraçu do Tietê, com o fim de obrigá-lo 

a promover limpeza, poda de árvores e capina de mato nas áreas verdes do 

bairro Park Boa Vista, no prazo de 45 dias; promover medidas necessárias à 

garantia do acesso seguro ao bairro Park Boa Vista, no prazo de 90 dias; e 

promover o levantamento dos lotes e respectivos proprietários, em que haja a 

necessidade de limpeza do local e capina de mato, no prazo de 90 dias, notifi-

cando-os para que realizem esses serviços. Requereu a procedência da ação.

 A r. sentença, 1 de relatório adotado, acolheu os pedidos, 

nos seguintes termos: “condenar o Munícipio de Estância Turística de Igaraçu do 

1 Sentença, fls. 566/578.
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Tietê ao cumprimento de obrigação de fazer, consistente em iniciar, no prazo de 180 

(cento e oitenta) dias, a partir da ciência desta sentença, a realização de obras defini-

tivas de infraestrutura urbana no bairro Park Boa Vista (com licitação e estudos prévi-

os), em especial para proceder ao asfaltamento das vias públicas e implantação de cal-

çadas e de galerias pluviais, bem como para que realize, de forma imediata, com re-

gularidade, a coleta de lixo, a limpeza e a capina das áreas verdes e públicas da locali-

dade, devendo, ainda, exercer seu poder de polícia com relação à obrigação dos propri-

etários dos lotes do local em manter limpos seus respectivos imóveis. Deverá, ainda, no 

prazo de 120 (cento e vinte) dias elaborar cronograma específico para o término das 

obras de infraestrutura (asfaltamento de vias públicas, implantação de calçadas e gale-

rias pluviais).

Recorre o réu pela inversão do julgamento e consequente 

improcedência da ação. 2

Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça pelo des-

provimento do recurso. 3 

Fundamentação

Presentes as condições de ação, como interesse e legitimi-

dade; ação civil desenvolvida entre partes legítimas, o Ministério Público no 

polo ativo, e o Município, no passivo. Processo judicial válido, hígido, sem má-

culas de qualquer ordem.

Desnecessário tecer maiores considerações sobre a adequa-

ção da ação civil pública, bem assim a legitimidade de parte do Ministério Pú-

blico, a quem compete, na forma da Constituição e legislação infraconstitucio-

nal, a defesa da ordem jurídica.

2 Recurso, fls. 584/630; resposta, fls. 680/693.
3 Parecer, fls. 703/708.
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Sustenta o Município que, apesar de o Park Boa Vista ter sido 

implantado nos termos da Lei 6.766/79, o loteamento tem características de 

condomínio  fechado , sendo obrigação dos condôminos a garantia do acesso, 

nos termos da Lei 4.591/64; o Município tem realizado os serviços de manu-

tenção do local, como faz em todos os bairros; há serviço de coleta de lixo e 

roçada das áreas pertencentes ao Município; limpeza dos terrenos não é de 

responsabilidade do Município, mas dos proprietários; os adquirentes dos lotes 

tinham conhecimento de que a loteadora não realizaria obras de asfaltamento 

e construção de galerias pluviais; quando implementado o loteamento, as exi-

gências legais de infraestrutura eram menores do que são hoje; o cumprimento 

da liminar irá privilegiar um pequeno grupo de pessoas, em detrimento da 

maioria dos munícipes; o Ministério Público é parte ativa ilegítima, não há ale-

gação de lesão a interesses difusos ou coletivos; não há prova de que o Muni-

cípio tenha sido omisso na realização de obras de infraestrutura.

Por v. acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 

2249596-42.2017.8.26.0000, interposto pelo Município réu, maioria de votos 

(relator sorteado, declarei voto vencido), confirmou-se a tutela de urgência 

concedida em primeiro grau, conforme a ementa seguinte:

TUTELA DE URGÊNCIA. Ação civil pública. Concedida liminar para impor a 

município a realização de obras de infraestrutura, serviços de limpeza das vias, 

poda de árvores, capina de mato e fiscalização quanto à limpeza e manutenção 

dos lotes não ocupados, no bairro Residencial Park Boa Vista. Legitimidade do 

Ministério Público para a defesa do patrimônio público e social, interesses difu-

sos e coletivos, Constituição Federal, artigos 127 e 129, III. Obras e serviços que 

beneficiam todos que circulam pelo local, não somente os moradores. Dever do 

Município de providenciar os serviços e obras essenciais. Não é razoável manter 

os moradores na precária situação em que se encontram durante toda a tramita-
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ção do processo até o trânsito em julgado. Sem impedimento ao esgotamento do 

objeto da ação por medida liminar, pois admitida a tutela provisória de natureza 

satisfativa. Não provido o recurso, com revogação do efeito suspensivo inicial-

mente concedido (Relator designado Des. EDSON FERREIRA; Data do 

Julgamento: 01/02/2019).

A questão diz respeito à omissão do Município de não atuar 

positivamente e com o necessário planejamento do solo urbano, de modo a 

assegurar o bem-estar, a saúde, a segurança e o direito de ir e vir não só dos 

moradores, mas de qualquer pessoa que frequente o local.

De regra, feita a vistoria e o recebimento de loteamento, a 

responsabilidade por sua conservação e fiscalização passa a ser do Município, 

nos termos da Lei 6.766/79; a liberação do loteador ocorre somente se as o- 

bras estiverem regulares, sem a presença de vícios ocultos perceptíveis ao longo 

do tempo.

O Município não nega que o loteamento foi implantado 

conforme a Lei 6.766/79 (fl. 592, penúltimo parágrafo).

É competência constitucional do Município promover,  no  

que  couber,  adequado  ordenamento  territorial,  mediante  planejamento  e con -

trole  do  uso,  do  parcelamento  e da  ocupação  do  solo  urbano , nos termos do 

art. 30, inc. VII, da Constituição; cabe a ele fiscalizar as obras e, eventualmente, 

regularizar o loteamento quando o loteador não executa as de infraestrutura a 

contento, previstas no projeto, conforme disposto no art. 40 da Lei 6.766/79. 

Conforme a r. sentença (fl. 570), dentro do dito condomínio  

fechado , o Park Boa Vista é autêntico loteamento; há áreas públicas, de modo 

que a responsabilidade da Administração Pública é inconteste. A infraestrutura é 

fundamental, a cargo da Administração Pública.
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A competência constitucional conferida ao Município resulta 

no correspondente dever de fiscalizar e acompanhar a implantação dos lotea-

mentos, de forma a assegurar o cumprimento das obrigações próprias do lote-

ador, especialmente sobre as de infraestrutura. Nesse sentido o STJ: 

“ADMINISTRATIVO. LOTEAMENTO. REGULARIZAÇÃO. PODER-

DEVER DO MUNICÍPIO. OBSERVÂNCIA. 1. O Plenário do STJ decidiu que 

"aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões 

publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admis-

sibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela ju-

risprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "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, e não discricionária." (negritei) (AgRg no AREsp 109.078/AC, 

Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

09/08/2016, DJe 25/08/2016). 3. Agravo interno desprovido).” (AgInt no REsp 

1455202/GO, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 14/08/2018, DJe 06/09/2018).”

De prescrição não há cogitar, sobre o descumprimento per-

manente de obrigação administrativa dessa ordem não incide o prazo quin-

quenal extintivo previsto no Decreto 20.910, de 1932. 

Em face do exposto, demonstrada a necessidade de realiza-

ção de obras de infraestrutura no loteamento objeto da ação, proponho manter 

a condenação do Município de Igaraçu do Tietê na obrigação de fazer, nos ter-

mos da sentença, negando provimento ao recurso. É como voto.

Dispositivo

RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.                                      

Desembargador RIBEIRO DE PAULA, RELATOR
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