
RECURSO  ESPECIAL.  DIREITO  URBANÍSTICO.  LOTEAMENTO  IRREGULAR. 
MUNICÍPIO. PODER-DEVER DE REGULARIZAÇÃO. 1.  O art.  40 da lei  6.766/79 deve ser 
aplicado e interpretado à luz da Constituição Federal e da Carta Estadual. 2. A Municipalidade tem 
o dever  e  não a  faculdade de regularizar  o uso,  no parcelamento e na ocupação do solo,  para 
assegurar o respeito aos padrões urbanísticos e o bem-estar da população.  3. As administrações 
municipais  possuem  mecanismos  de  autotutela,  podendo  obstar  a  implantação  imoderada  de 
loteamentos clandestinos e irregulares, sem necessitarem recorrer a ordens judiciais para coibir os 
abusos  decorrentes  da  especulação  imobiliária  por  todo  o  País,  encerrando  uma  verdadeira 
contraditio in terminis a Municipalidade opor-se a regularizar situações de fato já consolidadas. 4. 
(…). 5. O Município tem o poder-dever de agir para que o loteamento urbano irregular passe a 
atender o regulamento específico para a sua constituição. 6. Se ao Município é imposta, ex lege, a 
obrigação de fazer, procede a pretensão deduzida na ação civil pública, cujo escopo é exatamente a 
imputação do facere, às expensas do violador da norma urbanístico-ambiental. 5. Recurso especial 
provido. (REsp 448216/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, 1ª Turma do STJ. DJ 17/11/2003 p. 204)  

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REGULARIZAÇÃO DO SOLO URBANO. 
LOTEAMENTO. ART. 40 DA LEI N. 6.766/79. MUNICÍPIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. Nos 
termos da Constituição Federal, em seu artigo 30, inciso VIII, compete aos Municípios "promover, 
no que couber,  adequado ordenamento territorial,  mediante planejamento e controle  do uso,  do 
parcelamento  e  da  ocupação  do  solo  urbano."  Cumpre,  pois,  ao  Município  regularizar  o 
parcelamento,  as  edificações,  o  uso  e  a  ocupação  do  solo,  sendo  pacífico  nesta  Corte  o 
entendimento segundo o qual esta competência é vinculada. Dessarte, "se o Município omite-se no 
dever de controlar loteamentos e parcelamentos de terras, o Poder Judiciário pode compeli-lo ao 
cumprimento  de  tal  dever"  (REsp  292.846/SP,  Rel.  Min.  Humberto  Gomes  de  Barros,  DJ 
15.04.2002). No mesmo sentido: REsp 259.982/SP, da relatoria deste Magistrado, DJ 27.09.2004; 
Resp 124.714/SP, Rel. Min. Peçanha Martins, DJ 25.09.2000; REsp 194.732/SP, Rel. Min. José 
Delgado, DJ 21.06.99, entre outros. Nesse diapasão, sustentou o Ministério Público Federal que "o 
município  responde solidariamente  pela  regularização  de  loteamento  urbano ante  a  inércia  dos 
empreendedores na execução das obras de infra estrutura" (fl. 518). Recurso especial provido, para 
concluir pela legitimidade passiva do Município de Catanduva. (REsp 432531/SP, Rel. Ministro 
FRANCIULLI NETTO, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/11/2004, DJ 25/04/2005 p. 265) 

PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  RECURSO  ESPECIAL. 
PREQUESTIONAMENTO.  SÚMULAS  N.  211  E  7  DO  STJ.  LOTEAMENTO IRREGULAR. 
REGULARIZAÇÃO.  MUNICÍPIO.  ART.  40  DA LEI  N.  6.766/79.  1.  "Inadmissível  recurso 
especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada 
pelo tribunal a quo" (Súmula n. 211 do STJ). 2. O acesso à via excepcional, nos casos em que o 
tribunal  a  quo,  a  despeito  da  oposição  de  embargos  declaratórios,  não  soluciona  a  omissão 
apontada, depende da veiculação, nas razões do recurso especial, de ofensa ao art. 535 do Código de 
Processo Civil.  Precedentes da Corte.  3. "A pretensão de simples reexame de prova não enseja 
recurso especial" (Súmula n. 7/STJ). 4. O STJ, ao interpretar a regra disposta no art. 40 da Lei n. 
6.766/79,  entende  que  o  Município  tem  o  poder-dever  de  agir  para  regularizar  loteamentos 
irregulares de sua propriedade, descabendo o pedido de anulação do contrato. 5. Recurso especial 
parcialmente  conhecido  e,  nessa  parte,  não-provido.  (REsp  191507/SP,  Rel.  Ministro  JOÃO 
OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2005, DJ 13/06/2005 p. 219) 



PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
LOTEAMENTO  IRREGULAR.  MUNICÍPIO.  PODER-DEVER.  LEGITIMIDADE  PASSIVA. 
ARTS. 30, VIII, DA CF, E 40 DA LEI 6.766/79. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL 
PARCIALMENTE  CONHECIDO  E,  NESSA  PARTE,  PROVIDO.  1.  A  ausência  de 
prequestionamento do dispositivo legal tido como violado torna inadmissível o recurso especial. 
Incidência  das Súmulas 282/STF e 211/STJ.  2.  Inexiste  violação do art.  535,  II,  do Código de 
Processo  Civil,  quando  o  aresto  recorrido  adota  fundamentação  suficiente  para  dirimir  a 
controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados 
pelos litigantes. 3. 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. 
4.  Legitimidade  passiva  do  ente  municipal  para  figurar  em ação  civil  pública  que  objetiva  a 
regularização de loteamento irregular. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, 
provido. (REsp 447433/SP, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 
01/06/2006,DJ22/06/2006p.178)  

ADMINISTRATIVO – LOTEAMENTO INACABADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA 
DO MUNICÍPIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPUTAÇÃO POR AÇÃO DE REGRESSO À 
EMPRESA LOTEADORA. 1. É dever do município fiscalizar os loteamentos, desde a aprovação 
até a execução de obras. 2. A CF/88 e a lei de parcelamento do solo (Lei 6.766/79) estabelecem a 
solidariedade  na  responsabilidade  pela  inexecução  das  obras  de  infra-estrutura  (art.  40).  3. 
Legitimidade do município para responder  pela  sua omissão e  inação da loteadora.  4.  Recurso 
especial provido. (REsp 252.512/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, 2ª Turma do STJ. DJ 29/10/2001 
p. 194) 


