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RESUMO 

Este trabalho objetiva adentrar em alguns pontos do direto urbanístico de forma que 
possa auxiliar estudantes e demais pessoas a entender um pouco sobre 
parcelamento irregular do solo urbano e a responsabilidade da Administração 
Pública. Trazer alguns conceitos importantes sobre o tema, além de uma breve 
analise sobre a legislação pertinente ao assunto identificando os pontos de maior 
importância para o direito urbanístico. Também buscará chamar a atenção para 
algumas situações de omissão e descaso do poder público, bem como a falta de 
empenho em desenvolver uma melhor fiscalização preventiva e repressiva contra os 
parcelamentos ilegais. Todo o trabalho será elaborado através de pesquisas 
bibliográficas, trazendo conceitos doutrinários e jurisprudenciais importantes sobre o 
tema. Será pautado, sobretudo na legislação vigente, fazendo-se um paralelo 
inclusive de sua evolução ao longo do tempo, comparando benesses e malefícios 
trazidos por tal evolução. Ao final buscará uma solução para esse grave problema 
urbanístico através do olhar dos doutrinadores e julgadores, mas, sobretudo do 
legislador. 
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ABSTRACT 

 
This work aims to enter into some points of direct urban development so that it can 
help students and other people to understand a little about irregular urban land 
parceling and the responsibility of the Public Administration. Bring some important 
concepts on the subject, in addition to a brief analysis of the legislation relevant to 
the subject identifying the most important points for urban law. It will also seek to 
draw attention to some situations of omission and neglect of the public power, as well 
as the lack of commitment to develop a better preventive and repressive control 
against illegal parceling. All the work will be done through bibliographical research, 
bringing important doctrinal and jurisprudential concepts on the subject. It will be 
based, above all in the current legislation, even paralleling its evolution over time, 
comparing benefits and harms brought by such evolution. In the end he will seek a 
solution to this serious urban problem through the eyes of the doctrinaires and 
judges, but above all of the legislator. 

 

Keywords: Urban planning;  Installment;  Urbanization;  Illegals;  Law 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tratará de um dos temas mais importantes dentro do 

instituto da urbanização, e consequentemente ligado ao direito urbanístico que são 

os loteamentos irregulares decorrentes do parcelamento ilegal do solo, dando 

ênfase ao dever atribuído constitucionalmente ao município de fiscalizar, combater e 

adotar medidas para a regularização de tais loteamentos. É impossível tratar de tal 

assunto sem que se esbarre em questões diretamente ligadas ao meio ambiente, 

uma vez que esse sofre muito com a ação humana na divisão de terras. 

O Brasil ao longo do tempo passou por transformações urbanísticas de 

grandes dimensões, transformações essas que exigem do poder público um grau 

maior de atenção e cuidado, uma vez que o pais tornou-se hoje majoritariamente 

urbano. Isso significa que, o número de pessoas que vivem em cidades atualmente, 

é extremamente maior do que aqueles que residem em áreas rurais. Embora em um 

primeiro momento pareça bom que as pessoas se voltem para áreas urbanas, a 

migração excessivamente rápida das pessoas para as grandes cidades e 

adjacências pode trazer como consequencia diversos problemas. 

Um dos fatores que contribui para esses problemas é a imensidão territorial, 

que torna muito difícil a implantação de medidas protetivas e de fiscalização do 

território e consequentemente do meio ambiente, o que por sua vez leva os 

municípios a legislar sobre o assunto. 

O parcelamento irregular do solo sempre foi  um grande causador de dano 

para a coletividade. Loteamentos ou empreendimentos imobiliários que são na 

maioria das vezes implantados de maneira irresponsável, seja pelo proprietário do 

terreno ou por qualquer empreendedor única e exclusivamente com fins econômicos 

são uma realidade enfrentada no pais inteiro, loteamentos clandestinos, 

desmembramentos feitos sem qualquer análise técnica, terraplanagem em locais de 

preservação e uma infinidade de empreendimentos irregulares que geram um ônus 

imenso à população a curto, médio e longo prazo. 

A Constituição Federal atribuiu aos municípios competência obrigacional para 

legislar e planejar a ordenação territorial de acordo com as peculiaridades de cada 

região isso tornaria mais fácil manter o controle urbanístico sobre o território 

nacional. Porém, não foi o que aconteceu, embora já existisse desde o fim década 

de 50 algum dispositivo que tratasse do assunto, o problema só foi tratado de 
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maneira mais efetiva em instrumentos legislativos com o advento da lei 6766/79 (lei 

de parcelamento do solo). 

Essa foi uma ferramenta muito importante e de grande inovação para o 

assunto, contudo, a exemplo de hoje, as autoridades que detém o poder de 

fiscalização muitas vezes são omissas e descuidadas. Esse é sem dúvida um dos 

fatores predominantes para o crescimento absurdo dos loteamentos irregulares. 

Embora não seja a intenção esgotar o assunto, este buscará através de 

conceitos doutrinários e estudo de legislação pertinente e algumas observações 

modestas deste autor, atentar para a inercia do poder público, diante do problema, 

esclarecendo alguns pontos referentes ao parcelamento do solo urbano e a 

urbanização e analisando a responsabilidade do município ante o tema em questão. 
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2. PARCELAMENTO DO SOLO E URBANIZAÇÃO 

 

Como mencionado acima, um dos graves problemas em relação ao 

parcelamento do solo é que nem sempre é feito da forma correta e adequada o que 

acaba por gerar graves consequências no tocante a urbanização. O capitulo 

seguinte tratará de maneira geral do instituto e trará a evolução da legislação 

atinente ao tema. 

 

2.1 O INSTITUTO DA URBANIZAÇÃO E O PARCELAMENTO DO SOLO 

URBANO NO BRASIL 

 

O Brasil sofre historicamente com problemas na urbanização, haja vista, o 

caos urbano que se tornou cada vez maior no que tange aos parcelamentos 

irregulares do solo presentes nos grandes centros e regiões metropolitanas e tal 

descontrole no ordenamento urbanístico se deve em grande parte ao chamado 

êxodo rural, termo pelo qual se denomina a migração da população rural para as 

zonas urbanas, para se tenha uma ideia, de acordo com Silva, (2010 p 26.)“ 

estatísticas informam que a população urbana saltou de 32% em 1940 para 70% na 

década de 1980. De acordo com a mesma autora  “  dados do censo realizado pelo 

IBGE em 2010, dos aproximados 191 milhões de habitantes do pais, cerca de 161 

milhões viviam em zonas urbana” . 

 No entanto nem sempre foi assim, até meados de 1950 e 1960 a população 

ruralista era bem maior que a população residente nas cidades como muito bem 

destacado por Miranda: 

Somente na segunda metade do século 20, o Brasil tornou-se um país 
urbano, ou seja, mais de 50% de sua população passou a residir nas 
cidades. A partir da década de 1950, o processo de urbanização no Brasil 
tornou-se cada vez mais acelerado. Isso se deve, sobretudo, a 
intensificação do processo de industrialização brasileiro ocorrido a partir de 
1956, sendo esta a principal consequência entre uma série de outras, da 
"política desenvolvimentista” do governo de Juscelino Kubitschek. 
(MIRANDA, 2017, p.30) 
 

Essa migração acelerada das pessoas das zonas rurais para as zonas 

urbanas em busca de emprego e melhores condições de sobrevivência, aliada a 

falta de planejamento do poder público para uma urbanização organizada nas 

cidades, gerou consequências muito negativas ao meio ambiente e claro a 

população em geral.  
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Para se tratar do assunto parcelamento do solo, é imprescindível se conhecer 

um pouco sobre o instituto da “urbanização”, vez que, muitas irregularidades 

decorrem da relação entre os dois institutos.  

Usa-se o termo urbanização para definir o processo pelo qual a população 

urbana alcança proporção superior á população rural, ou seja, considera-se 

urbanizada uma população quando essa ultrapassa 50% dos habitantes de um pais 

habitando solo urbano. (SILVA 2010, p.27). Segundo entendimento de Mesquita o 

parcelamento do dolo é considerado principal instrumento de estruturação do 

espaço urbano: 

O parcelamento do solo pode ser considerado com principal instrumento de 
estruturação do espaço urbano, uma vez que após sua implantação o 
espaço criado pelo mesmo manterá sua estrutura por muitos anos ou 
séculos e será ocupado por diversas gerações de habitantes da cidade. 
(MESQUITA, 2012, pag.11) 
 

Ao se observar esse fenômeno da urbanização um pouco mais a fundo 

percebe-se que este é um dos principais institutos responsáveis pelos 

parcelamentos irregulares do solo urbano, isto por que, como dito anteriormente, no 

Brasil esse fenômeno ocorreu de maneira muito precoce (rápida) de forma que 

trabalhadores residentes em zona rural deslocaram-se em grande massa para as 

cidades sendo que, essas, devido ao mau planejamento do poder público, não foram 

capazes de alocar todos em suas dependências limitadas e, a partir daí começaram 

a surgir assentamentos e parcelamentos ilegais.  

Aproveitando da fragilidade da legislação da época e da grande necessidade 

da população de baixa renda em adquirir um terreno para construir suas moradias, 

donos de grandes terrenos ou invasores destes, deram início aos chamados 

loteamentos e desmembramentos ilegais. 

Nessa linha de raciocínio observa-se o doutrinador Jose Afonso da silva 

dizendo: 

A urbanização gera enormes problemas, Deteriora o ambiente urbano, 
provoca a desorganização social, com carência de habitação, desemprego, 
problemas de higiene e saneamento básico, modifica a utilização do solo e 
transforma a paisagem urbana. (SILVA, 2010, p.27) 

 
Assim pode-se perceber que a urbanização acaba gerando extenso problema 

ambiental e uma vez deteriorado, não há como o meio ambiente voltar ao estado 

quo antes. 

 

2.1.1 O Parcelamento do Solo 
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O parcelamento do solo consiste na divisão de um terreno ou gleba em lotes 

para fins rurais, comerciais, industriais ou urbanos que é o que nos interessa no 

momento. A lei determina que o parcelamento do solo deverá ser realizado de duas 

maneiras, sendo elas, o loteamento e o desmembramento. Sobre a finalidade do 

parcelamento urbanístico, diz Fiorillo:  

O parcelamento do solo tem por finalidade efetivar o cumprimento das 
funções sociais da cidade, estabelecendo regramentos para melhor 
aproveitamento do espaço urbano e, com isso a obtenção da sadia 
qualidade de vida preceituada pela nossa constituição federal de 1988. 
(FIORILLO, 2012, p.586). 

 
Na mesma linha de pensamento Silva: 

O parcelamento do solo caracteriza-se por vários tipos de operações 
matérias juridicamente reguladas, que consistem na execução de planos de 
arruamento, planos de loteamento e desmembramento em desdobros de 
lotes, ou ainda de reparcelamento. Daí decorrem os institutos que dão 
configuração a instituição parcelamento, que são: O arruamento, o 
loteamento o desmembramento o desdobro de lote e o reparcelamento 
(SILVA, 2010, pag.325)  
 

Embora faça menção a institutos como o arruamento desdobro de lote e o 

reparcelamento, o foco do trabalho limitar-se-á a loteamento e o desmembramento, 

operações essas previstas no artigo 2° § 1º e 2º da lei de parcelamento do solo, lei 

6766/79. 

 

2.1.2 Loteamento e Desmembramento 

 

Embora sejam semelhantes as formas  de parcelamento do solo,  e muitos 

desconheçam suas particularidades,  é importante destacar que loteamento e 

desmembramento guardam características diferentes, tal diferenciação está disposta 

pela lei 6766/79, na qual conceitua loteamento no Art. 2° § 1° ” Considera-se 

loteamento a subdivisão de gleba em lotes destinados a edificação, com abertura de 

novas vias de circulação, de logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou 

ampliação das vias existentes” (BRASIL, 1979). Além disso, de acordo com a 

referida lei 6766/79 “os loteamentos deverão dispor de áreas de implantação de 

equipamento urbano e comunitário, bem como espaços livres ao público, além de os 

lotes terem no mínimo cento e vinte e cinco metros quadrados” (BRASIL,1979) 

Encontra-se no mesmo dispositivo desta vez no § 2° do art. 2°, o conceito 

atribuído ao desmembramento; “considera-se desmembramento a subdivisão de 
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gleba em lotes destinados a edificação, com aproveitamento do sistema viário 

existente, desde que não implique na abertura de novas vias e logradouros públicos, 

nem no prolongamento, modificação ou ampliação dos já existentes.” (BRASIL,1979) 

Fazendo a leitura dos referidos parágrafos fica evidente a principal diferença 

entre os dos meios de parcelamento, eis que de acordo com os conceitos em 

questão é que para a caracterização do loteamento é necessário a abertura de 

novas vias de circulação, enquanto parcelamento, utiliza-se das vias já existentes de 

modo a não modifica-las ou amplia-las . 

Dada a distinção deve observar-se que as disposições previstas na lei de 

parcelamento do solo urbano, lei 6766/1979 aplicam-se para ambas as espécies de 

parcelamento.  

 

2.1.3 Loteamentos Ilegais 

 

Os loteamentos ilegais dividem-se em dois tipos, irregulares e clandestinos. 

Considera-se clandestino aquele loteamento que fora construído sem qualquer 

ciência do poder público, tendo o loteador apenas realizado as obras sem 

conhecimento ou anuência do poder púbico, desconsiderando qualquer limite 

imposto pela legislação pertinente. Já os loteamentos irregulares são aqueles que 

embora tenham sido aprovados pela prefeitura não foram registrados e se foram não 

se executou as obras em conformidade com o projeto aprovado. Sobre os 

loteamentos clandestinos Jose Afonso da Silva faz duras críticas: 

Os loteamentos clandestinos que são aqueles que não foram aprovados 
pela prefeitura municipal [...] o loteamento clandestino constitui ainda uma 
das pragas mais daninhas do urbanismo brasileiro. Loteadores parcelam 
terreno de que, não raro, não tem título de domínio, por isso não 
conseguem a provação de plano, quando se dignam a apresenta-lo a 
prefeitura, pois o comum e que se quer se preocupem com essa 
providencia, que é onerosa, inclusive por que demanda a transferência de 
áreas de logradouros públicos e outra ao domínio público. Feito o 
loteamento, nessas condições, põe-se os lotes a venda, geralmente para 
pessoas de renda modesta, que, de uma hora pra outra perdem seu terreno 
e casa, que nele erguem, clandestinamente, por que não tinham 
documentos que lhes permitissem a obter a competente licença para 
edificar no lote. (SILVA, 2010, p. 338,339) 
 

 

2.2 A EVOLUÇÃO LEGISLATIVA NO CONTROLE DE PARCELAMENTO DO 

SOLO  
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É bem verdade que com a entrada em vigor da lei de parcelamento do solo, 

lei 6766/79, o meio jurídico passou a ter um instrumento de maior efetividade para 

controle dos parcelamentos ilegais no pais, haja vista que, até a publicação do 

dispositivo mencionado o que vigorava no pais era o decreto lei 58/1937, que 

apenas disciplinava a comercialização de terrenos urbanos e rurais, visando apenas, 

tutelara aquisição de lotes urbanos e rurais .  

A ausência de uma norma regulamentadora antes da entrada em vigor da lei 

de parcelamento do solo, aliada ao fato de os trabalhadores rurais estarem deixando 

o campo e migrando para cidade, uma vez que com a chegada da revolução 

industrial, muitos foram substituídos por maquinas vindo a perder seus empregos, 

fomentou a criação de loteamentos ilegais por parte dos grandes proprietários de 

terra e grileiros, sem falar no aumento da especulação imobiliária, eis que começam 

os problemas ambientais e socioambientais que assolam o pais até os dias atuais. 

(MESQUITA 2012, p. 79) 

Ainda de acordo com o mesmo autor acima, a lei 6766/37 introduziu no direito 

brasileiro mudanças significativas no tocante ao controle dos parcelamentos urbanos 

tanto em âmbito civil quanto penal, visto que esta criminaliza algumas atividades de 

parcelamento do solo urbano, o que significou um grande avanço jurídico em termos 

urbanísticos, outro fator muito importante foi a autonomia dada aos estados e 

municípios para instituir legislação própria para disciplinar o uso e ocupação do solo 

em suas dependências de acordo com as características e necessidades de cada 

ente federativo por meio da instituição do plano diretor municipal que é obrigatório 

para os municípios com população superior a vinte mil pessoas, sem dúvida 

nenhuma outro grande avanço na legislação brasileira,  visto que em um pais de 

extensões continentais como o Brasil, cada localidade guarda características 

diferentes, tal dispositivo proporciona ao poder público local a possibilidade de 

melhor gerenciamento de seu território, criando zoneamentos específicos para cada 

tipo de atividade. 

Do mesmo modo que foi dado a estados e municípios autonomia para 

gerenciarem seus territórios por meio de plano diretor, coube também a eles uma 

parcela maior de responsabilização diante de omissão para com os loteamentos 

ilegais. Os governos municipais e estaduais bem como o ministério público tem o 

dever de prevenir, fiscalizar e utilizar-se de mecanismos legais para punir qualquer 
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loteador que não cumprir com os requisitos estabelecidos na legislação para o 

parcelamento do solo. (SILVA, 2012, p.87/88) 

Por maior que tenha sido o avanço na legislação, nem toda a expectativa foi 

satisfeita, visto que, mesmo após a promulgação da lei de parcelamento do solo, 

muitos loteadores persistiram na ilegalidade, o que acontece até os dias de hoje. O 

que ocorre é que, ao contrário do que deveria ser, existe pouco empenho do poder 

público em combater, prevenir e punir tais irregularidades. 

 Maricato (2000, p. 48, apud COSTA, 2010), coloca que, “[...] é preciso 

acrescentar também que nem a abertura de loteamentos ilegais estancou 

completamente após a promulgação da lei 6766/79, nem se tem notícia de que os 

poderes públicos se esforçam em sua aplicação rigorosa”.  

Percebe-se do texto acima que nem a legislação foi suficiente para deter  o 

avanço dos lotes ilegais pois não havia dos Poderes Públicos uma coerção forte o 

bastante para acabar de vez com a prática ilegal.  
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3. OS INSTRUMENTOS DE CONTROLE E PLANEJAMENTO URBANO 

 

Uma vez que já se falou acerca do controle do parcelamento do solo e da 

legislação aplicável, necessário se faz tecer considerações acerca dos instrumentos 

que o Poder Público detém para tornar o controle eficaz. No capítulo a seguir serão 

delineados tais controles e especificadas as formas que os mesmos possam ou 

devam ser utilizados para melhor atender a finalidade pelas quais foram criados. Um 

desses controles e o estatuto da cidade que estabelece politicas de ocupação do 

solo dentre outras providências. 

 

3.1 O ESTATUTO DA CIDADE 

 

A lei 10257/2001 cuja denominação foi a de “estatuto da cidade” é um 

desdobramento constitucional do artigo 182 da referida lei e da CRFB/88. Tal lei 

regulamenta o artigo constitucional supramencionado que tem em seu teor o 

seguinte: 

Art 182 - A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder 
Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei tem por objetivo 
ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o 
bem- estar de seus habitantes. (BRASIL 1988) 
 

O estatuto da cidade traz um maior generalidade de normas e instrumentos 

jurídicos muito uteis para o desenvolvimento da política urbana nacional, sendo este 

estatuto de maior abrangência e completude se comparado a lei 6766/1979 (lei de 

parcelamento do solo). “Há nesse estatuto normas de planejamento urbano, 

regulamentação sobre o exercício de construir e do zoneamento, trazendo uma 

modernização dos regramentos até então vigentes” (CARDOSO 2010, p. 83). 

Jose Afonso da Silva faz menção aos artigos 21 XX e 182 da CRFB e de 

forma muito interessante explica que: 

 

Nesses dois textos da constituição encontramos os fundamentos das duas 
perspectivas da política urbana: uma que tem como objeto o 
desenvolvimento adequado do sistema de cidades (planejamento 
interurbano) em nível nacional ou macro regional de competência federal; e 
outra que considera o desenvolvimento urbano no quadro do território 
municipal (planejamento intra-urbano) de competência local. De permeio 
insere-se a competência estadual para legislar concorrentemente com a 
união sobre urbanismo (art. 24 I), o que abre aos estados no mínimo a 
possibilidade de estabelecer normas de coordenação dos planos 



18 
 

urbanísticos no nível de suas regiões administrativas [...]. Ai se encontram 
os fundamentos constitucionais do estatuto da cidade. (SILVA, 2010 pg. 58) 
 

“O estatuto da cidade é uma lei que tem por objetivo a organização urbana 

dentro dos limites estabelecidos pela carta magna de 1988, esboçando caráter 

protetivo” (IOB, 2013, pg. 13). Daniela Regina Pontes e Jose Ricardo de Faria dizem 

que:  

[...] o Estatuto da Cidade, seguindo a orientação principiológica da CF/88, 
fez constar em seu texto a necessidade de ressignificar o conceito de 
propriedade, atribuindo a esta uma função social. É no conceito de Função 
Social da Propriedade que se fundem o direito público e o direito privado, 
pois o exercício do direito de um particular – a fruição da propriedade– 
pressupõe o atendimento de direitos da coletividade. (PONTES; FARIA 
2010) 
 

A constituição federal além de estabelecer a criação de lei para planejamento 

e controle de questões urbanísticas, ainda estabeleceu a criação de uma ferramenta 

denominada plano diretor municipal que posteriormente veio a ser regulamentado 

pela lei 10257/2001 (estatuto da cidade), este por sua vez será estudado adiante, 

dada sua grande importância para o direito urbano principalmente na questão do 

estabelecimento de diretrizes para o parcelamento regular do solo, respeitando o 

meio ambiente. 

 

3.1.1 O Plano Diretor 

 

Dentre os instrumentos de controle planejamento e regulamentação do solo 

impostos pela CRFB e o estatuto da cidade,  está o plano diretor, instrumento 

obrigatório segundo o estatuto para municípios com número de habitantes superior a 

vinte mil pessoas e que façam parte de regiões metropolitas. 

O plano diretor deve ser criado e votado nas câmaras municipais para que se 

torne lei, e estabelece diretrizes urbanísticas para cada município de acordo com 

suas peculiaridades, definindo zoneamento, regras para edificações, percentuais de 

ocupação, coeficiente de aproveitamento, normas de parcelamento do solo e outros 

regramentos. 

O plano diretor é tratado pela constituição como instrumento básico para a 

política de desenvolvimento urbano. 

“O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades 

com mais de vinte mil habitantes, é o instrumento básico da política de 

desenvolvimento e de expansão urbana”. (BRASIL ,1988) 
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É evidente pela leitura do texto constitucional a obrigatoriedade do plano 

diretor municipal, não só pelo texto constitucional como também pelo estatuto da 

cidade. De acordo com a doutrina: 

O plano diretor é parte indispensável do processo de planejamento e deve 
ser revisto a cada 10 anos e atualizado. O plano diretor é um instrumento 
que além de regular a expansão territorial, orienta o sistema de 
planejamento, ou seja, o plano plurianual (PPA) lei de diretrizes 
orçamentarias (LDO) e a lei de orçamento anual (LOA). Embora a 
constituição deixe de fora dessa obrigação as cidades com menos de vinte 
mil habitantes, o controle urbano e o planejamento não se fazem menos 
importantes nesses locais. (MESQUITA 2012, p.64) 
 

Vale aqui um destaque para a parte final da citação acima onde o autor faz 

menção a importância de se manter um planejamento e controle também dos 

municípios com população inferior a vinte mil habitantes, isso talvez, por que todas 

as cidades já tiveram ou já foram pequenos municípios e muito em função de uma 

política de urbanização mal planejada é que se desenvolveram e tornaram-se 

grandes centros com sérios problemas urbanísticos principalmente no que diz 

respeito ao parcelamento do solo urbano, que é tema de grande relevância na 

presente pesquisa. Pela leitura acima se percebe que não somente os grandes 

centros passam por sérios problemas como também as pequenas cidades das 

regiões metropolitanas passam por esses problemas urbanísticos. 

A observação do autor acima mencionada quanto a locais com menos de 

vinte mil habitantes aplica-se também as zonas rurais o que pode se observar em 

uma de suas falas: 

Embora sob, o ponto de vista urbano, o plano diretor já esteja consolidado 
como instrumento de controle do espaço, o mesmo não pode ser dito para 
áreas rurais, onde ainda nota-se a ausência de dispositivos mais claros de 
planejamento territorial por parte do poder público municipal. ( MESQUITA 

2012 p.66) 
 
 

Em alguns casos o plano diretor até estabelece alguma política de 

desenvolvimento no meio rural, no entanto tais diretrizes pouco são utilizadas, visto 

que, o que se nota e que atenção do poder público e em regra direcionada para a 

metrópole no que diz respeito a urbanidade, o que também não tem resolvido os 

problemas sociais e ambientais decorrentes da má gestão do solo e seus recursos. 

(MESQUITA 2012, p. 68) 

O plano diretor municipal obrigatório para os municípios cujas peculiaridades 

necessárias já foram elencadas acima traduz a obrigatoriedade do município de 
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buscar a urbanidade de seu território de modo a reprimir e corrigir problemas ligados 

a loteamentos irregulares, fazendo Jus ao poder dever da administração pública em 

função do bem coletivo, sobre a responsabilidade do município se trabalhará adiante 

em momento oportuno. 

 

3.1.2 A Função Social da Propriedade  

 

Embora a presente pesquisa não tenha tratado até o momento do tema em 

questão, é importante mencionar que este é um dos principais princípios a que se 

relacionam as legislações urbanísticas, lei de parcelamento do solo, estatuto das 

cidades e demais correlatas. Além do mais o princípio da função social da 

propriedade tudo tem a ver com o parcelamento do solo e as questões ambientais 

positivas e negativas do dia a dia. 

Este princípio é de tamanha relevância que foi tratado pelo legislador 

constituinte em vários artigos da constituição federal a exemplo o art 5 III, 170 III, 

182 § 2° e outros. Em função do tema proposto para essa pesquisa, mostra-se 

relevante fazer uma leitura do artigo 182 §2° que aduz:” A propriedade urbana 

cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação 

da cidade expressas no plano diretor”. (BRASIL 1988). Eis que mais uma vez se 

nota a importância do plano diretor, bem como o estatuto da cidade que o instituiu e 

também as leis de parcelamento do solo que são assim como as outras,  alicerces 

em que se baseiam os municípios para instituir seus planos diretores.  

De acordo com DUGUIT:  

O proprietário tem o dever e, portanto, o poder de empregar a coisa que 
possui na satisfação das necessidades individuais e, especialmente, das 
suas próprias de empregar a coisa no desenvolvimento de sua atividade 
física, intelectual e moral. (DUGUIT, apud, MELO, 2017, p.53). 

 

A propriedade tem por finalidade não somente satisfazer ou atender a aquele 

que é seu detentor proprietário ou possuidor, mas de acordo com a doutrina, a 

propriedade deve atender a finalidades coletivas, sociais. Cabendo ao proprietário 

lato senso, providenciar para que essa atenda a todos os requisitos estabelecidos no 

plano diretor, sob pena de sanções impostas pelas legislações estaduais e 

municipais.  “É no conceito de Função Social da Propriedade que se fundem o 

direito público e o direito privado, pois o exercício do direito de um particular – a 
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fruição da propriedade - pressupõe o atendimento de direitos da coletividade.” 

(PONTES; FARIA 2009, p. 284) 

Ainda sobre o assunto expõe Melo brilhantemente: 

A locução função social traduz o comportamento regular do proprietário, 
exigindo que ele atue numa dimensão na qual realize interesses sociais, 
sem a eliminação do direito privado do bem que lhe assegure as faculdades 
de uso, gozo e disposição. Vale dizer, a propriedade mantém-se privada e 
livremente transmissível, porém detendo finalidade econômica adequada às 
atividades urbanas e rurais básicas, no intuito de circular riqueza e gerar 
empregos (MELO 2017, p.97) 

 

Pode-se  dizer que o princípio da função social da propriedade é o princípio 

norteador do direito urbanístico, todavia não se pode  confundir tal princípio como 

uma limitação ao direito de propriedade. O fato é que após a constituição da 

república de 1988, a propriedade deixou de estar ligada unicamente a esfera privada 

e passou a ocupar também o direito público. Nesse sentido assevera a doutrina: 

 

O princípio da função social tem sido mal definido na doutrina brasileira, 
obscurecido, não raro pela confusão que dele se faz com os sistemas de 
limitação da propriedade, não se confundem porem. Limitações dizem 
respeito ao exercício do direito, ao proprietário; enquanto a função social 
interfere com a estrutura do direito mesmo. (SILVA, 2010, p.73) 
 

Brilhantemente, Mesquita mostra o quão importante foi a inserção da função 

social da propriedade urbana no estatuto da cidade e sua importância para melhoria 

na gestão do parcelamento do solo e ferramentas de controle urbano, como se pode 

observar: 

[...] O estatuto da cidade estabeleceu conceito de função social da 
propriedade urbana e possibilitou um melhor entendimento dos instrumentos 
de gestão urbana, incluindo aqueles relacionados ao parcelamento do solo 
urbano. O estatuto tratou de estabelecer institutos legais para a coibição da 
utilização da propriedade como moeda para a valorização de terrenos 
baldios ou grandes glebas urbanas deixadas nos interstícios da cidade, 
sendo favorecidos pela implantação de redes de infraestrutura. Favoreceu 
também a coletividade [...] (MESQUITA, 2010 p. 68). 

 

Embora existam outros princípios norteadores do direito de propriedade bem 

como aqueles que regem os regulamentos urbanísticos, o princípio da função social 

se destaca no sentido de que como exposto acima, este desempenha um papel 

muito importante no controle das irregularidades urbanas decorrentes do mau uso da 

propriedade tanto por particulares como pelo poder público, este último que tem o 

dever de zelar pelo bem da sociedade. 
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Conforme estabelece a constituição federal cumpre a sua função social a 

propriedade que atende as disposições do plano diretor municipal, no entanto cabe 

uma reflexão sobre o assunto, uma vez que poucos detêm o conhecimento do plano 

diretor do munícipio em que vive, e tal responsabilidade não cabe única e 

exclusivamente ao particular, mas em maior escala ao poder público que se omite, e 

da obrigação de melhor informar a população acerca dos instrumentos de 

desenvolvimento urbano, concentrando  seus esforços em zonas de conforto urbano 

de modo a vendar os olhos para adjacências. 
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4. A RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA 

 

Uma vez que a Administração Pública tem o dever de coibir ilegalidades, 

fazer cumprir o Estatuto da Cidade é uma responsabilidade do ente municipal. E do 

mesmo modo que o particular, o poder público deve cumprir com suas obrigações 

sob pena de crime de responsabilidade. A administração pública é ainda mais 

fiscalizada nesse quesito, vez que, de acordo com a Constituição da República, art. 

37, sua responsabilidade é objetiva, ou seja, independente de prova de culpa .  

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998) 
§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado 
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus 
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de 
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (CRFB, 1988) 
 

Percebe-se assim que, uma das grandes armas que se tem para o combate a 

inércia da Administração em relação ás suas obrigações é a possiblidade de se 

responsabilizar tanto o Estado, quanto àqueles que em nome deste agem. E não se 

poderia deixar de tecer considerações acerca de tal responsabilização. O capitulo a 

seguir elencará as formas de se fiscalizar a forma de agir da Administração em 

relação ao tema proposto. 

 

4.1 A RESPONSABILIDADE CIVIL NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA. 

 

Todas as vezes em que ocorrem danos a alguém, sejam eles morais ou 

patrimoniais em decorrência de algum fato ou ato humano aparece a figura da 

responsabilidade civil de modo que esta tem em sua principal finalidade a busca 

pela reparação ou ressarcimento ou indenização pelos danos causados. Importante 

dizer que a responsabilidade civil também pode acarretar numa obrigação de fazer 

ou não fazer. Para Gonçalves; 

Toda atividade que acarreta prejuízo traz em seu bojo, como fato social o 
problema da responsabilidade. Destina-se ela a restaurar o equilíbrio moral 
e patrimonial provocado pelo autor do dano. Exatamente o interesse em 
estabelecer a harmonia e o equilíbrio violados pelo dano constitui a fonte 
geradora da responsabilidade civil. (GONÇALVES, 2009, p. 01) 
 

A responsabilidade civil não limita-se apenas a esfera jurídica esse várias são 

as espécies de responsabilidade, logo atingem todos ramos do direito e “todos os 



24 
 

domínios da vida social” (GONÇALVES, 2009, p.01). No entanto a responsabilidade 

do Estado e do particular como já mencionado acima, são diferentes e dessa forma 

se subdividem em responsabilidade objetiva e subjetiva. 

 

4.1.1 A Responsabilidade Civil Subjetiva e a Objetiva 

 

Em primeira analise poderia dizer que a responsabilidade civil fundamenta-se 

na culpa (lato sensu) pelo dano causado, e de fato na maioria dos casos faz-se uma 

análise de quem seria o causador do dano com base na culpa (lato sensu), para que 

se busque uma possível reparação, nesse aspecto a responsabilidade estará 

lastreada na responsabilidade subjetiva. Nas palavras de Gonçalves, “diz-se, pois, 

ser “subjetiva” a responsabilidade quando se esteia na ideia de culpa. A prova da 

culpa do agente passa a ser pressuposto necessário do dano indenizável”. 

(GONÇALVES, 2009, p.30). Explica Tartuce:  

 

A responsabilidade subjetiva constitui regra geral em nosso ordenamento 
jurídico, baseada na teoria da culpa, desta forma, para que o agente 
indenize, para que responda civilmente, é necessária a comprovação de 
sua culpa genérica, que inclui o dolo ( intenção de prejudicar) e a culpa em 
sentido estrito (imprudência, negligencia e imperícia (TARTUCE, 2017,p 
580) 
 

 Entretanto a lei determina alguns casos ou situações em que a reparação por 

dano sofrido deve ocorrer mesmo que não fique configurado que o dano se deu em 

decorrência de dolo ou culpa. Seguindo a mesma doutrina temos a seguinte 

definição: 

Na responsabilidade objetiva não se exige prova de culpa do agente para 
que seja obrigado a reparar o dano. Em alguns ela e presumida pela lei. Em 
outros e de todo prescindível [...]. Na responsabilidade objetiva prescinde-se 
totalmente da prova da culpa. Ela e reconhecida como mencionado, 
independente de culpa. Basta, assim, que haja relação de causalidade entre 
a ação e o dano. (GONÇALVES, 2009, p.30, 31) 
 
 

A responsabilidade acima denomina-se  teoria do risco, ou responsabilidade 

objetiva, que não necessita de prova de dolo ou culpa , uma vez que já está definida 

em Lei. 
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4.2 A RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA 

 

Este instituto sofreu grande mudança no ramo do direito desde os primórdios 

e tanto é verdade que antes do código civil de 1916, o que imperava era a 

irresponsabilidade absoluta do estado, e a partir do código Civil  de 2002,  a 

responsabilidade do estado passou a ganhar outros contornos, de modo a 

responsabilizar a entidade publica por seus atos ou omissões que viessem a causar 

dano a outrem. Hoje a constituição federal traz em suas normativas a 

responsabilidade do ente público no artigo 37 §6°, já citado no início deste capitulo. 

Seguindo os preceitos da carta magma de 1988, a legislação 

infraconstitucional, no caso o código civil 2002, segue a mesma linha no artigo 43 

caput.  Assim percebe-se que a Constituição Federal adotou a teoria da 

responsabilidade objetiva, porém não em sua integralidade, de modo que se 

comprovada a culpa exclusiva da vítima o estado não estar obrigado a indenizar. A 

despeito disso explica Meireles: 

Assim, se o risco administrativo não significa que a indenização sempre 
será devida, pois não foi adotada a teoria do risco integral, e se a 
culpabilidade da vítima esta reconhecida e está, quanto ao ofensor, 
afastada a ilicitude do fato, a douta sentença merece ser mantida. E que, 
‘enquanto não evidenciar a culpabilidade da vítima, subsiste a 
responsabilidade objetiva da Administração Se total a culpa da vítima, Fica 
excluída a responsabilidade da Fazenda Pública; se parcial, reparte-se o 
‘quantum’ da indenização’ (MEIRELES, 2003, pg.561, Apud GONÇALVES, 
2009, p.133). 

 

A responsabilidade do Estado nessa seara será sempre objetiva, porém há 

que se observar fatores externos que afetam tal responsabilidade como, por 

exemplo, a culpa da vitima , instituto capaz de afastar até a mesmo a 

responsabilidade objetiva , vez que como muito bem explicado na citação acima, o 

Estado brasileiro não adotou a teoria do risco integral , podendo então mitigar a 

responsabilidade objetiva . 

 

4.3 A RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO FRENTE AOS LOTEAMENTOS 

IRREGULARES 

 

Feitas algumas considerações acerca da responsabilidade civil, importante se 

falar acerca do parcelamento irregular do solo. 
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Além das previsões insculpidas na constituição federal no que tange a política 

de controle organizacional do território do estado, foram editadas normativas 

infraconstitucionais visando uma melhor forma de divisão de terras e de se  

estruturar as cidades com uma urbanização adequada a cada localidade, desta feita, 

assim como já fora mencionado anteriormente, entre os principais dispositivos de 

controle do parcelamento do solo está a lei 6766/1979.  

A mencionada lei é parâmetro incontestável na aplicação da responsabilidade 

dos municípios perante a prática de parcelamento irregular do solo. 

O artigo 40 da referida lei trata do poder dever do município em agir para 

evitar o parcelamento desordenado do solo, bem como garantir a função social da 

propriedade visando o bem coletivo em busca de oferecer condições dignas de vida 

aos indivíduos, manter o meio ambiente equilibrado:  

 

Artigo 40. A Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal quando for o caso, se 
desatendida pelo loteador a notificação, poderá regularizar loteamento ou 
desmembramento não autorizado ou executado sem observância das 
determinações do ato administrativo de licença, para evitar lesão aos seus 
padrões de desenvolvimento urbano e na defesa dos direitos dos 
adquirentes de lotes (Brasil, 1979). 

 

 A doutrina diz, que tal dispositivo:  

 

[...] encerra um poder-dever conferido ao município na regularização de 
parcelamentos clandestinos ou Irregulares, para que sejam evitadas lesões 
aos padrões urbanísticos e aos adquirentes dos lotes. Nesse contexto, esse 
poder-dever nada mais é do que um instrumento necessário conferido ao 
município para alcançar o interesse da coletividade. Não pode, assim, a 
administração pública municipal deixar de atuar, uma vez que o interesse 
público assim o exige. (BORGES, ZIESEMER, 2015 p.100) 

 

È obrigação do município fiscalizar o parcelamento irregular do solo, e tal 

obrigação decorre do poder de polícia administrativa conferido ao poder público, 

visando o bem da coletividade. 

 Pietro, (2014, p.122) aduz que” O fundamento do poder de polícia e o 

princípio da predominância do interesse público sobre o particular, que dá a 

administração posição de supremacia sobre os administrados”  

Em seguida a mesma doutrinadora conceitua o poder de polícia de acordo 

com o conceito moderno “[...] O poder de polícia é a atividade do estado consistente 
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em limitar o exercício dos direitos individuais em benefício do interesse público” 

(PIETRO, 2014 p.124). 

Além dos dispositivos constitucionais, infraconstitucionais e doutrinários 

mencionados, a jurisprudência atual reforça o entendimento sobre a obrigação e o 

dever do município em tomar providencia quanto ao parcelamento irregular do solo, 

seja fiscalizando ou buscando meios de regularizar aqueles que estão em 

desconformidade com a legislação. A despeito disso abaixo a seguinte 

jurisprudência do tribunal de justiça de Minas Gerais: 

 

EMENTA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LOTEAMENTO IRREGULAR - OBRAS 
DE INFRAESTRUTURA - AUSÊNCIA - RESPONSABILIDADE DO 
MUNICÍPIO - CONTROLE JUDICIAL - ADMISSIBILIDADE - MULTA DIÁRIA 
- POSSIBILIDADE. 1. É dever do Município fiscalizar os loteamentos, desde 
a aprovação até a execução de obras, sendo que a lei de uso e ocupação 
do solo (Lei nº 6.766/79) estabelece a solidariedade na responsabilidade 
pela inexecução das obras de infraestrutura (artigo 40), cuja atividade é 
vinculada. 2. Não há ingerência indevida nas atribuições do Poder 
Executivo, mas apenas exercício do controle conferido ao Poder Judiciário 
quando impõe o cumprimento de obrigação de fazer em processo que 
objetiva a tutela à saúde, ao meio ambiente e a todos os interesses 
constitucionais identificados como difusos, coletivos ou individuais 
homogêneos, além do que o Município também está sujeito às leis, tendo, 
nesse âmbito, as mesmas obrigações dos particulares. 3. Conforme 
precedentes do colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, a multa por 
descumprimento de decisão judicial pode ser imposta em desfavor do Poder 
Público. (BRASIL, STJ, 2016) 
 

 

Observa-se que o entendimento das cortes superiores está bem alinhado com 

o entendimento majoritário da doutrina, logo não resta dúvidas quanto a 

responsabilidade subsidiaria do município nos casos de loteamentos irregulares.  

Chama a atenção a objetividade e clareza das cortes superiores em 

interpretar os dispositivos de lei no sentido da responsabilização municipal a 

exemplo um trecho do acordão proferido pelo tribunal de justiça do estado de São 

Paulo, in verbis: 

 

É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que 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. (BRASIL, 2010) 
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Adiante segue manifestação do STF (supremo tribunal federal) sobre o poder 

dever do município em editar normas para “promover o adequado ordenamento 

territorial” como pode ser visto: 

Ementa: CONSTITUCIONAL. ORDEM URBANÍSTICA. COMPETÊNCIAS 
LEGISLATIVAS. PODER NORMATIVO MUNICIPAL. ART. 30, VIII, E ART. 
182, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PLANO DIRETOR. 
DIRETRIZES BÁSICAS DE ORDENAMENTO TERRITORIAL. 
COMPREENSÃO. 1. A Constituição Federal atribuiu aos Municípios com 
mais de vinte mil habitantes a obrigação de aprovar Plano Diretor, como 
“instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana” 
(art. 182, § 1º). Além disso, atribuiu a todos os Municípios competência para 
editar normas destinadas a “promover, no que couber, adequado 
ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso do solo, 
do parcelamento e da ocupação do solo urbano” (art. 30, VIII) e a fixar 
diretrizes gerais com o objetivo de “ordenar o pleno desenvolvimento das 
funções sociais da cidade e garantir o bem-estar dos habitantes” (art. 182, 
caput). Portanto, nem toda a competência normativa municipal (ou distrital) 
sobre ocupação dos espaços urbanos se esgota na aprovação de Plano 
Diretor. 2. É legítima, sob o aspecto formal e material, a Lei Complementar 
Distrital 710/2005, que dispôs sobre uma forma diferenciada de ocupação e 
parcelamento do solo urbano em loteamentos fechados, tratando da 
disciplina interna desses espaços e dos requisitos urbanísticos mínimos a 
serem neles observados. A edição de leis dessa espécie, que visa, entre 
outras finalidades, inibir a consolidação de situações irregulares de 
ocupação do solo, está inserida na competência normativa conferida pela 
Constituição Federal aos Municípios e ao Distrito Federal, e nada impede 
que a matéria seja disciplinada em ato normativo separado do que disciplina 
o Plano Diretor. 3. Aprovada, por deliberação majoritária do Plenário, tese 
com repercussão geral no sentido de que “Os municípios com mais de vinte 
mil habitantes e o Distrito Federal podem legislar sobre programas e 
projetos específicos de ordenamento do espaço urbano por meio de leis que 
sejam compatíveis com as diretrizes fixadas no plano diretor”. 4. Recurso 
extraordinário a que se nega provimento.Decisão.Após o voto do Ministro 
Teori Zavascki (Relator), que conhecia e negava provimento ao recurso, no 
que foi acompanhado pelo Ministro Roberto Barroso, e o voto do Ministro 
Marco Aurélio, que dele conhecia e lhe dava provimento, pediu vista dos 
autos o Ministro Luiz Fux. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de 
Mello e Cármen Lúcia. Presidiu o julgamento o Ministro Ricardo 
Lewandowski, Vice-Presidente no exercício da Presidência. Plenário, 
21.08.2014. Decisão: Após os votos dos Ministros Luiz Fux e Rosa Weber, 
conhecendo e negando provimento ao recurso extraordinário, pediu vista 
dos autos o Ministro Dias Toffoli. Presidência do Ministro Ricardo 
Lewandowski. Plenário, 29.04.2015. Decisão: O Tribunal, por maioria e nos 
termos do voto do Relator, apreciando o tema 348 da repercussão geral, 
negou provimento ao recurso, vencidos os Ministros Marco Aurélio, Edson 
Fachin e Ricardo Lewandowski. O Tribunal, também por maioria, vencidos 
os Ministros Marco Aurélio e Edson Fachin, fixou tese nos seguintes termos: 
“Os municípios com mais de vinte mil habitantes e o Distrito Federal podem 
legislar sobre programas e projetos específicos de ordenamento do espaço 
urbano por meio de leis que sejam compatíveis com as diretrizes fixadas no 
plano diretor”. Ausentes, justificadamente, o Ministro Celso de Mello e, nesta 
assentada, o Ministro Luiz Fux, que proferiu voto em sessão anterior. 
Presidiu o julgamento o Ministro Ricardo Lewandowski. Plenário, 
29.10.2015. Tema 348 - Plano diretor como instrumento básico da política 
de desenvolvimento e de expansão urbana. Tese Os municípios com mais 
de vinte mil habitantes e o Distrito Federal podem legislar sobre programas 
e projetos específicos de ordenamento do espaço urbano por meio de leis 
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que sejam compatíveis com as diretrizes fixadas no plano diretor. (Brasil, 
STF,  2016)  

 

A suprema corte evidencia aqui mais uma vez a competência municipal em 

legislar sobre questões de ordem urbanística, destaque para o trecho da 

jurisprudência em anexo acima para o trecho que diz” Portanto, nem toda a 

competência normativa municipal (ou distrital) sobre ocupação dos espaços urbanos 

se esgota na aprovação de Plano Diretor[...]” (BRASIL 2017).  E  reforça novamente 

a convicção em outro trecho da decisão,” A edição de leis dessa espécie, que visa, 

entre outras finalidades, inibir a consolidação de situações irregulares de ocupação 

do solo, está inserida na competência normativa conferida pela Constituição Federal 

aos Municípios [...]” (BRASIL, 2017). 

Percebe-se que a suprema corte é extremamente clara ao afirmar que a 

competência do município não restringe-se apenas a elaboração do plano diretor , 

como também  a fiscalização e  o combate eficaz a ocupação irregular do solo . 

 

4.4  RESPONSABILIDADE DO EMPREENDEDOR LOTEADOR E 

ADQUIRENTES  

 

Igualmente a administração pública o loteador possui grande carga de 

reponsabilidade sobre o parcelamento irregular a que deu causa. A lei de 

parcelamento do solo 6766/79, estabelece vários requisitos a serem seguidos pelo 

empreendedor( loteador) para que o parcelamento ocorra nos ditames legais, 

embora o município seja responsável subsidiário, de acordo com a lei de 

parcelamento do solo, uma vez que o loteador não cumpra com suas obrigações, 

caso fique a cargo do município regularizar o parcelamento, a administração pública 

poderá pleitear judicialmente em desfavor do loteador tudo que foi gasto para a 

regularização do empreendimento. Não obstante a responsabilidade civil, o artigo 50 

da lei 6766/79 tratou de deixar claro que poderá também ser responsabilizado na 

esfera penal aquele que cometer crimes ligados ao parcelamento irregular do solo. 

Veja: 

Art. 50. Constitui crime contra a Administração Pública. 
I - dar início, de qualquer modo, ou efetuar loteamento ou desmembramento 
do solo para fins urbanos, sem autorização do órgão público competente, ou 
em desacordo com as disposições desta Lei ou das normas pertinentes do 
Distrito Federal, Estados e Municípios; 
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II - dar início, de qualquer modo, ou efetuar loteamento ou 
desmembramento do solo para fins urbanos sem observância das 
determinações constantes do ato administrativo de licença; 
III - fazer ou veicular em proposta, contrato, prospecto ou comunicação ao 
público ou a interessados, afirmação falsa sobre a legalidade de loteamento 
ou desmembramento do solo para fins urbanos, ou ocultar fraudulentamente 
fato a ele relativo. 
Pena: Reclusão, de 1(um) a 4 (quatro) anos, e multa de 5 (cinco) a 50 
(cinquenta) vezes o maior salário mínimo vigente no País. 
Parágrafo único - O crime definido neste artigo é qualificado, se cometido. 
Assim como aquele que realiza o loteamento clandestino ou irregular o 
adquirente de lotes também poderá ser responsabilizado caso vincule-se de 
alguma maneira a dano causado pelo parcelamento irregular. (BRASIL, 
1979) 
 

 Ainda  dispõe o artigo 51 acerca da responsabilização de quem não observa  

a norma : 

Quem, de qualquer modo, concorra para a prática dos crimes previstos no 
artigo anterior desta Lei incide nas penas a estes cominadas, considerados 
em especial os atos praticados na qualidade de mandatário de loteador, 
diretor ou gerente de sociedade (BRASIL, 1979) 
 

Ao observar o artigo 51 da lei 6766/79, é possível entender que a 

responsabilização não se restringe apenas as três partes principais ligadas ao 

parcelamento (município, loteador e adquirente), mas a qualquer um que concorra 

para a prática dos crimes elencados no artigo anterior. 

 

 

 4.5 DANOS AMBIENTAIS E URBANISTICOS 

 

São vários os tipos de dano suportados em decorrência da ilegalidade dos 

parcelamentos, mas no momento cotidiano os danos ambientais tem cada vez mais 

relevância, dadas as ações de destruição que tem atingido todo o pais em termos 

ambientais. 

O parcelamento do solo muda radicalmente as condições do meio ambiente, 

haja vista que de início o local onde se instala o parcelamento deixa de ser natural e 

ganha contornos, ainda que desordenados, urbanísticos. O artigo 30 da CRFB 

insculpe uma série de obrigações atribuídas ao município, de maior pertinência ao 

assunto em questão é interessante mencionar os artigos I e VII in verbis: 

 

Art.30- compete ao município: 
I - legislar sobre assuntos de interesse local 
VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante 
planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo 
urbano; (BRASIL,1988) 
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É Possível extrair daí que tal artigo alinhado a outras normativas 

infraconstitucionais e até mesmo combinados com as disposições traçadas pelo 

artigo 225 também da carta magna, Colocam a administração pública municipal em 

mais uma situação de responsabilidade extrema, no que diz respeito ao meio 

ambiente. 

Cita-se como normativa das mais importantes dentre as evoluções na 

proteção ao meio ambiente a lei 10257/01 (estatuto da cidade) que a título de 

exemplo podemos fazer a leitura do art.2° que traça diretrizes para urbanização e 

uso do solo. 

Art 2°[...] VI- ordenação e controle do uso do solo de forma a evitar: 
a) A utilização inadequada dos imóveis urbanos;  
b) A proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes;(...) 
f) a deterioração de áreas urbanizadas 
g) a degradação de areais ambientais(...) 
XII- Proteção preservação e recuperação do meio ambiente natural e 
construído, do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e 
arqueológico. (BRASIL, 2001) 

 

Os danos Ambientais não findam apenas na aparente alteração da 

característica de determinada localidade, esta por sua vez apenas indica que outros 

problemas atinentes ao mau planejamento surgiram em curto e longo prazo. Não é 

preciso ir longe e pensar muito para vislumbrar danos decorrentes da  falta de 

esgotamento sanitário, ou o fato da ausência de agua encanada para população que 

reside nesses locais o que  acarretará possivelmente na abertura de poções 

artesianos ilegais, desvio de mananciais, extinção da vegetação nativa, intervenção 

em APPs e etc.  ou seja, a destruição ambiental acarretará em uma serie de 

desastres urbanístico e vive e versa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Embora seja um ramo do direito relativamente novo no cenário nacional, o 

direito urbanístico precisa se estruturar o mais rápido possível, isto pois, parece que 

tal ferramenta chega um pouco tarde no ordenamento, visto que, desde os 

primórdios da humanidade a divisão de terras para habitação, plantio e especulação 

traz transtorno aos seres humanos. 

É importante dar mais ênfase aos assuntos ligados à urbanização e o 

parcelamento do solo de modo que cresça o interesse de estudiosos e juristas e 

todos os outros indivíduos em engajar-se em melhorar as condições de urbanidade 

para o bem da coletividade. 

Este estudo revelou entre outras coisas que dada a dimensão do problema 

enfrentado com parcelamento do solo no que tange ao loteamento irregular e 

urbanização,  percebe-se escassez  de conteúdo informativo e pessoas que se 

disponham a trabalhar soluções de melhoria efetiva para esses institutos. Grandes 

foram os avanços legislativos na busca por uma melhor ordenação territorial, mas o 

assunto é pouco discutido no Brasil, daí muita coisa passa despercebida, muito se 

poderia melhorar se o tema fosse tratado com mais seriedade e empenho. É 

possível extrair da presente pesquisa que existe um material legislativo muito bom 

em nosso ordenamento, no entanto, as normas pertinentes ao tema são pouco 

exploradas e sua aplicação deixa muito a desejar, principalmente no tocante á 

aplicação das normas pelo poder público, que na grande maioria dos casos se 

omite, ou não mostra interesse em tomar partido de situações em que tem por 

obrigação resolver. Pode-se concluir com base no que foi visto aqui nesse estudo, 

que embora seja pouco explorada, a legislação vigente hoje, não atenderia em todos 

os âmbitos a necessidade coletiva da população em termos urbanísticos, mas sem 

dúvida alguma se aplicada com seriedade e empenho melhoraria significativamente 

as condições precárias de divisão de terras no Brasil. 

Também ficou claro  que muito pouco se pune por ações nocivas ao coletivo 

no que tange aos loteamentos irregulares, embora haja expressa determinação nos 

dispositivos infraconstitucionais como a lei 6766/79. Essa inércia em punir civil e 

penalmente causadores de dano, por meio dos parcelamentos irregulares, apenas 

motiva empreendedores, proprietários de terra, grileiros e outros criminosos 
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urbanistas em potencial, a iniciar-se ou permanecer nos negócios lucrativos do 

parcelamento irregular do solo. 

Não só com base no que se estudou aqui, mas sobretudo com a experiência  

do dia a dia, sabendo da crise institucional que assola o país, que o afunda na 

corrupção política, pode-se perceber  que em algumas situações, não se pode 

atribuir a falta de empenho dos administrados de baixa patente do serviço público a 

crise urbanística. Ainda que a lei os obrigue a fiscalizar e combater as 

irregularidades nos loteamentos, quando o fazem,  seus esforços são frustrados por 

interesses políticos individuais, partidários e familiares. Agir com todo  rigor da lei em 

prol da coletividade e combater tais irregularidades pode significar ironicamente para 

esses administrados,  perdas, perseguições e uma seria de outros fatores negativos. 

Carece o cenário em questão de aplicação efetiva da lei, tanto para loteadores e 

adquirentes quanto para o município conivente com situações de irregularidade, 

principalmente esse, que tem o dever de zelar pelo bem dos indivíduos. Esses por 

sua vez carecem de informação e mais acesso a justiça, pois a falta de estrutura 

educacional impede que pessoas que sofrem no dia a dia com as questões atinentes 

a urbanização desordenada lutem por seus direitos. 

Foi identificado  no contexto dessa obra  outra falha grotesca no tocante as 

ações do poder público, uma vez que dentre as atribuições do ente público está o 

dever de manter o cidadão participativo, informado ,  antenado nas questões sociais, 

ambientais e urbanísticas que o envolvem, mas lamentavelmente, não há empenho 

da administração nesse sentido, talvez porque  aos olhos dos administradores,  

cidadãos participativos cobrariam mais, lutariam por seus direitos, o que tornaria 

alguns interesses políticos difíceis. 

Por fim, conclui-se de todo exposto que embora não seja um assunto tão 

debatido quanto deveria, as ferramentas disponíveis são suficientes para amenizar a 

questão urbanística desordenada, no entanto, a ociosidade do poder público, 

atrelada a outras questões políticas dificulta a realização de medidas combativas e 

efetivas  ao problema. Falta autonomia para o agente do poder público no 

enfrentamento de situações irregulares no tocante ao parcelamento do solo, agentes 

incumbidos de fiscalizar e combater tais ilegalidades. Fato é que a Lei aí está, mas 

falta eficácia e uma legislação ineficaz é uma legislação dispensável. O ideal seria a 

criação de um ente municipal autônomo, desvinculado da administração municipal, 
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com exclusiva finalidade para exercer esse poder de polícia que não tem sido tão 

eficaz. 
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