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Administrativo – Ação civil pública – Parcelamento do solo urbano – 
Regularização de loteamento privado – Responsabilidade subsidiária 
do município – Artigo 40, da Lei nº 6.766/1979 – Procedimento 
facultativo

Superior Tribunal de Justiça

EMENTA

Administrativo. Recurso Especial. Ação Civil Pública. Parcelamento do solo urbano. Regularização de 
loteamento privado. Responsabilidade subsidiária do Município. Art. 40 da Lei n. 6.766/1979. Procedi-
mento facultativo.
1. É facultativo o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.766/1979, o qual possibilita ao município 
o ressarcimento dos custos financeiros pela realização de obras de infra-estrutura em loteamento priva-
do irregular, quando o loteador não as realiza. Precedentes: AgRg no REsp 1310642/RS, Rel. Ministro 
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 09/03/2015; REsp 859.905/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell 
Marques, Rel. p/ Acórdão Ministro César Asfor Rocha, Segunda Turma, DJe 16/03/2012.
2. É subsidiária a responsabilidade do ente municipal pelas obras de infra-estrutura necessárias à re-
gularização de loteamento privado, quando ainda é possível cobrar do loteador o cumprimento de suas 
obrigações.
3. Recurso especial não provido.
Recurso Especial nº 1.394.701 - AC (2013/0236369-6) – 1ª Turma – Recorrente: Ministério Público do 
Estado do Acre – Recorrido: Município de Rio Branco – Advogado: Joseney Cordeiro da Costa – Recorrido: 
Instituto do Meio Ambiente do Acre - IMAC – Procurador(es): Siles Keegan Cavalcante Freitas e Outros – 
Recorrido: Ipê Empreendimentos Imobiliários Ltda. – Advogado(s): Marcel Bezerra Chaves e Outros – Recor-
rido: Companhia de Saneamento do Estado do Acre - SAERB – Advogado(s): Carla Adriana de Oliveira Braga 
Prado e Outros – Relator: Ministro Benedito Gonçalves – DJE nº 1826, div. 28.09.2015, pub.29.09.2015

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Minis-
tros da PRIMEIRA Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao recurso 
especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Sérgio Kukina (Presidente), Regina 
Helena Costa, Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região) e Napoleão Nunes Maia 
Filho votaram com o Sr. Ministro Relator. 

Brasília (DF), 17 de setembro de 2015(Data do Julgamento)

MINISTRO BENEDITO GONÇALVES 
Relator

RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator): Recurso especial do Ministério Público do 
Estado do Acre contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, cuja ementa é a seguinte:

DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚ-
BLICA. LOTEAMENTO IRREGULAR. MUNICÍPIO. RESPONSABILIZAÇÃO SUBSIDIÁRIA.
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1.A Constituição Federal fixa as competências e atribuições dos municípios da República Fe-
derativa do Brasil, sendo o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e con-
trole do uso, do parcelamento e ocupação do solo dever institucional dos entes municipais.
2.A partir do momento em que um particular decide parcelar o solo, faz às vezes do poder 
público e, sempre sob a fiscalização deste, passa a, por sua conta e risco, ter responsabi-
lidades que seriam, originariamente, do ente público.
3.Acaso não proceda com o correto parcelamento, de acordo com as determinações da Lei 
n. 6.766/1979, deverá responsabilidade de regularizar o loteamento recair, prima facie, 
sobre a loteadora que procedeu com o empreendimento, passando a ser do ente público 
apenas e tão somente na impossibilidade ou no não agir daquela. Ou seja, a responsabili-
dade do Município a área loteada irregularmente é subsidiária.
4.Não se vê como buscar responsabilizar o Município solidariamente se o particular, ao 
parcelar o solo urbano, assume responsabilidades que seriam ordinariamente do ente pú-
blico. Em entendo assim, se estaria dando às loteadoras os benefícios (na comercialização) 
e à municipalidade o ônus (na regularização). Loteadora alguma, data vênia, iria investir 
na regularização de loteamento se pudesse contar com uma corresponsabilização, modo 
solidário, do Município.

O recorrente considera haver violação do art. 40 da Lei n. 6.766/1979, por entender que o municí-
pio deve ser condenado solidariamente na obrigação de regularização de loteamento, quando o loteador 
for omisso no cumprimento de seu dever. Aduz, em síntese (fl. 2.213):

Realmente, a princípio, o dever de executar as obras de infraestrutura e de regularizar 
o empreendimento é do empresário-loteador. Na omissão deste, a obrigação é repassada, 
prontamente, para o Município de Rio Branco/AC. Aliás, apenas a omissão do Município, 
ora Recorrido, na fiscalização dos loteamentos precários, ou seja, o não exercício do poder 
de polícia, já geraria para a Administração Pública o poder-dever de agir para regularizar 
referidas modalidades ilegais de assentamento.

Essa é a interpretação dada ao artigo 40 da Lei 6.766/1979, ora contrariado no v. 
acórdão, o qual, embora possa parecer sugerir uma faculdade ao Município de Rio Branco/
AC, na verdade, veicula uma determinação urbanística, expressa uma preocupação social, 
pois a “Lei Lehmann” pretendeu abolir as urbanizações irregulares, para proteger os legíti-
mos interesses, não só da coletividade urbana, mas também dos adquirentes de lotes, vez 
que qualquer ocupação irregular irradia seus efeitos para toda a Cidade, pois o Loteamento 
se integra e se incorpora ao espaço urbano.

Contrarrazões às fls. 2.222-2.258.
É o relatório.

VOTO

O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator): O Ministério Público do Estado do Acre, em 
2008, ajuizou ação civil pública contra IPÊ CONSTRUTORA MOURA LEITE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 
LTDA, MUNICÍPIO DE RIO BRANCO, COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DO ACRE - SANACRE S/A, 
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO - SAERB e INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ACRE - IMAC, 
objetivando a condenação dos réus no cumprimento de diversas obrigações necessárias à regularização 
do loteamento Conjunto Nova Esperança, como a realização de obras de infra-estrutura e de equipamentos 
urbanos, proteção de áreas públicas e de interesse ambiental e remoção de famílias em área de risco, 
dentre outras; bem como (fls. 98-99):

15.A condenação do Município de Rio Branco à obrigação de fazer, consistente em regula-
rizar todos e quaisquer loteamentos clandestinos e/ou irregulares que existem ou vierem a 
existir no Município de Rio Branco, no prazo de 02 anos para os já existentes e de 01 (um) 
ano para aqueles que, em virtude da omissão do Poder Público municipal, vierem a existir, 
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sob pena do crime de responsabilidade e do pagamento de multa diária a ser fixada por 
esse juízo, em valores tais que desestimule o Réu a descumprir a determinação judicial.
16.A condenação do Município de Rio Branco à obrigação de fazer, consistente em man-
ter, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas, um balcão de 
informações aos consumidores, de forma que o demandado forneça todas as informações 
necessárias ao consumidor sobre o loteamento em que comprou ou pretende comprar lotes, 
inclusive, se o consumidor deve cessar ou não os pagamentos ao loteador e, em caso de 
cessar, a quem deverá pagar as parcelas restantes, sob pena do pagamento de multa no 
valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).
17.A condenação do Município de Rio Branco à obrigação de fazer, consistente em notificar, 
por escrito, a todos os consumidores que vierem a adquirir terrenos em parcelamento clan-
destino ou irregular, nos termos e para os fins do artigo 38, “caput”, da Lei n. 6.766/79, 
sob pena do pagamento de multa no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), por cada notifi-
cação que deixar de expedir, sem prejuízo de ser responsabilizado pelos prejuízos materiais 
e morais que os consumidores vierem a sofrer em função dessa omissão do réu.

Porque não seria possível a correção do polo passivo da ação após a citação, com a consequente 
inclusão da IMOBILIÁRIA IPÊ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, o magistrado de primeiro grau extinguiu 
o processo, nos termos do art. 267, inciso VI, do CPC (fls. 2.104-2.105).

O MP, então, apelou, aduzindo a possibilidade de a ação tramitar contra a municipalidade, a qual 
teria ação de regresso contra o loteador, omisso quanto ao dever de realizar as obras de infraestrutura e 
regularizar o loteamento, nos termos do art. 40 da Lei n. 6.766/1999 (fls. 2.113-2.140).

O Tribunal de Justiça entendeu que a responsabilidade derivada do art. 40 da Lei n. 6.766/1999 
seria subsidiária, e não solidária, de tal sorte que não poderia o município figurar no polo passiva da ação; 
e, corrigindo o comando sentencial, determinou o prosseguimento do feito tão somente quanto a autarquia 
municipal Instituto do Meio Ambiente do Acre - IMAC. A propósito, eis a fundamentação, no que pertine 
(fls. 2.193-2.197):

A responsabilidade, prima facie, portanto, é das loteadoras, passando a ser do ente 
público apenas e tão somente na impossibilidade ou no não agir daquela. Esta Relatora 
não vê como buscar responsabilizar o Município solidariamente se o particular, ao parcelar 
o solo urbano, como já se viu, assume responsabilidades que seriam ordinariamente do 
ente público. Em entendo assim, se estaria dando às loteadoras os benefícios (na comer-
cialização) e à municipalidade o ônus (na regularização). Loteadora alguma, data vênia, iria 
investir na regularização de loteamento se pudesse contar com uma corresponsabilização, 
modo solidário, do Município.

Logo, o Município somente passa a ser responsável se o loteador não tiver condições 
de arcar com as despesas decorrentes da regularização, que, inclui, por evidente, não ape-
nas o registro, mas também as obras básicas de infra-estrutura e saneamento. Ou, ainda, 
se o tendo, não o fizer. 

[...]
No caso em apreço, a sentença não destoou deste entendimento, reconhecendo a 

responsabilidade da loteadora pela regularização das terras, e a responsabilidade do Muni-
cípio, subsidiariamente. 

Entretanto, a sentença monocrática merece reforma em um ponto não suscitado pe-
las partes, mas constatado por esta Relatora, tendo em vista ser matéria de ordem pública.

O dispositivo da sentença extinguiu o feito sem resolução do mérito, fundamentando 
na ilegitimidade passiva ad causam da SANACRE, SAERB e do MUNICÍPIO DE RIO BRANCO. 
Todavia, não extinguiu o feito em relação a outro demandado, o IMAC. Sendo assim, deve a 
demanda continuar seu percurso contra este requerido.

Em face do exposto, voto pela improcedência do apelo do MINISTÉRIO PÚBLICO e 
suscito questão de ordem para reformar a sentença a quo na parte que determina a extinção 
do feito e arquivamento dos autos, uma vez que ainda subsiste um demandado na ação 
civil pública.
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Isso considerado, vejamos.
Embora se observe que os pedidos da ação civil pública não se limitem somente ao loteamento 

Nova Esperança e exista norma no art. 47 da Lei n. 6.766/1979 prevendo responsabilidade solidária 
quando a pessoa jurídica do loteador integrar grupo econômico, fatos que dariam ensejo ao acolhimento da 
pretensão por outros fundamentos caso o recurso especial tivesse abordado as teses correlatas, verifica- 
se que a pretensão recursal está limitada à natureza da responsabilidade do ente federado municipal a 
respeito de obras necessárias à regularização de loteamento privado, cujo loteador não cumpriu com 
suas obrigações.

Vejamos o que dispõe a Lei 6.766/1979:

Art. 38. Verificado que o loteamento ou desmembramento não se acha registrado ou regu-
larmente executado ou notificado pela Prefeitura Municipal, ou pelo Distrito Federal quando 
for o caso, deverá o adquirente do lote suspender o pagamento das prestações restantes e 
notificar o loteador para suprir a falta.
§1º Ocorrendo a suspensão do pagamento das prestações restantes, na forma do caput 
deste artigo, o adquirente efetuará o depósito das prestações devidas junto ao Registro de 
Imóveis competente, que as depositará em estabelecimento de crédito, segundo a ordem 
prevista no inciso I do art. 666 do Código de Processo Civil, em conta com incidência de 
juros e correção monetária, cuja movimentação dependerá de prévia autorização judicial.
§2º A Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal quando for o caso, ou o Ministério Público, 
poderá promover a notificação ao loteador prevista no caput deste artigo.
§3º Regularizado o loteamento pelo loteador, este promoverá judicialmente a autorização 
para levantar as prestações depositadas, com os acréscimos de correção monetária e juros, 
sendo necessária a citação da Prefeitura, ou do Distrito Federal quando for o caso, para 
integrar o processo judicial aqui previsto, bem como audiência do Ministério Público.
§4º Após o reconhecimento judicial de regularidade do loteamento, o loteador notificará os 
adquirentes dos lotes, por intermédio do Registro de Imóveis competente, para que passem 
a pagar diretamente as prestações restantes, a contar da data da notificação.
§5º No caso de o loteador deixar de atender à notificação até o vencimento do prazo contra-
tual, ou quando o loteamento ou desmembramento for regularizado pela Prefeitura Munici-
pal, ou pelo Distrito Federal quando for o caso, nos termos do art. 40 desta Lei, o loteador 
não poderá, a qualquer titulo, exigir o recebimento das prestações depositadas.

Art. 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.
§1º A Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal quando for o caso, que promover a re-
gularização, na forma deste artigo, obterá judicialmente o levantamento das prestações 
depositadas, com os respectivos acréscimos de correção monetária e juros, nos termos 
do §1º do art. 38 desta Lei, a título de ressarcimento das importâncias despendidas com 
equipamentos urbanos ou expropriações necessárias para regularizar o loteamento ou des-
membramento.
§2º As importâncias despendidas pela Prefeitura Municipal, ou pelo Distrito Federal quando 
for o caso, para regularizar o loteamento ou desmembramento, caso não sejam integralmen-
te ressarcidas conforme o disposto no parágrafo anterior, serão exigidas na parte faltante 
do loteador, aplicando-se o disposto no art. 47 desta Lei.
§3º No caso de o loteador não cumprir o estabelecido no parágrafo anterior, a Prefeitura 
Municipal, ou o Distrito Federal quando for o caso, poderá receber as prestações dos adqui-
rentes, até o valor devido.
§4º A Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal quando for o caso, para assegurar a 
regularização do loteamento ou desmembramento, bem como o ressarcimento integral 
de importâncias despendidas, ou a despender, poderá promover judicialmente os procedi-
mentos cautelares necessários aos fins colimados.
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§5º A regularização de um parcelamento pela Prefeitura Municipal, ou Distrito Federal, quan-
do for o caso, não poderá contrariar o disposto nos arts. 3º e 4º desta Lei, ressalvado o 
disposto no §1º desse último. (incluído pela Lei n. 9.785/1999)

Como se sabe, a solidariedade resulta da lei ou da vontade das partes e, como acima se verifica, 
no caso de loteamentos privados, o legislador atribuiu ao loteador a incumbência de implementar as con-
dições necessárias à regularização do empreendimento, estabelecendo, ao lado, uma faculdade para a 
municipalidade, que pode realizar o que for necessário à regularização, ressarcindo-se com os recursos 
financeiros provenientes da venda.

A lei, portanto, autoriza o ente municipal a realizar um procedimento específico caso constate o 
fato de o loteador privado não estar cumprindo suas obrigações, conforme as diretrizes definidas para o 
parcelamento e uso do solo.

A respeito:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. LOTEAMENTO. 
OBRAS DE INFRAESTRUTURA. EXEGESE DO ART. 40 DA LEI N. 6.766/79. DISCRICIONARIE-
DADE ADMINISTRATIVA.
1. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o Município tem o poder-dever 
de agir para fiscalizar e regularizar loteamento irregular, pois é o responsável pelo parcela-
mento, uso e ocupação do solo urbano, atividade essa que é vinculada.” (AgRg no AREsp 
446.051/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/03/2014, 
DJe 22/04/2014).
2. Todavia, “o art. 40 da Lei n. 6.766/1979 concede ao município o direito e não a obriga-
ção de realização de obras de infraestruturas em loteamento, o que revela uma faculdade 
do ente federativo, sob o critério de conveniência e oportunidade” (REsp 859.905/RS, Rel. 
Ministro Mauro Campbell Marques, Rel. p/ Acórdão Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda 
Turma, julgado em 1º/09/2011, DJe 16/03/2012).
Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1310642/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julga-
do em 03/03/2015, DJe 09/03/2015).

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. LOTEAMENTO. OBRAS DE INFRA- 
ESTRUTURA. EXEGESE DO ART. 40 DA LEI N. 6.766/79.
- O art. 40 da Lei n. 6.766/1979 confere ao município a faculdade de promover a realização 
de obras de infra-estrutura em loteamento, sob seu o critério de oportunidade e conveniên cia.
Recurso especial não conhecido.
(REsp 859.905/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Rel. p/ Acórdão Ministro 
CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/09/2011, DJe 16/03/2012).

O art. 40 da Lei n. 6.766/1979, assim, não trata de responsabilidade, mas de simplificado proce-
dimento para a efetivação de políticas públicas de desenvolvimento urbano, cujo cumprimento, por opção 
político-legislativa, é obrigação do empreendedor (artigos 3º, 4º, 6º, 7º, 8º e 9º da Lei n. 6.766/1979).

Se o empreendedor-loteador procede ao loteamento de solo urbano sem observar as condições e 
obrigações legais e o ente municipal, ciente, permanece na omissão, há hipótese para a responsabilização 
civil, administrativa e criminal (v.g., artigos 186 e 187 da Lei n. 10.406/2002; artigos 50 a 52 da Lei n. 
6.766/1979; art. 11 da Lei n. 8.429/1992).

Porém, não se pode negar a existência de responsabilidade do município quanto à implementação 
da infra estrutura necessária à regularização do loteamento quando é omisso no dever de fiscalizar o 
loteador inadimplente. 

Mas, na hipótese de loteamento privado irregular, enquanto for possível a responsabilização do 
loteador, a responsabilidade do Município é subsidiária, à falta de previsão legal pela solidariedade.

Os municípios têm obrigação própria e autônoma quanto à implementação de políticas públicas que 
tem por fim o saneamento básico e a infra-estrutura urbana (artigos 23, inciso IX, 30, inciso VIII, e 182 da 
Constituição Federal; e art. 2º da Lei n. 10.257/2001).
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No caso da lei de parcelamento do solo urbano, todavia, o legislador estabeleceu um procedimento 
especial para a realização de obras em loteamentos privados. O dever constitucional do município, num 
primeiro momento, é transferido ao empreendedor-loteador e, antes desse se tornar inadimplente com 
suas obrigações, não há porque se exigir do ente municipal que o empreendimento seja custeado com 
recursos públicos.

Aliás, esse procedimento previsto na Lei n. 6.776/1979 estabelece o custeio com os recursos 
financeiros destinados ao loteador. E, quando insuficientes, autoriza a municipalidade a cobrar a diferença.

Nessa linha, dentro da sistemática criada pela Lei n. 6.766/1979, a responsabilidade do muni-
cípio pela regularização lato sensu do loteamento é subsidiária, pois é necessário, primeiro, cobrar do 
loteador o cumprimento das obrigações que a legislação de regência lhe impõe para, depois, em caso 
de inadimplemento, exigir do Poder Público Municipal o cumprimento de seu dever, à luz do princípio da 
indisponibilidade do interesse público.

Oportuno esclarecer que há duas situações distintas.
Na primeira, há a possibilidade de a administração municipal agir enquanto é possível cobrar do 

empreendedor-loteador o cumprimento de suas obrigações. É faculdade sua utilizar recursos públicos para 
tomar as providências pendentes de competência do loteador, ressarcindo-se do custo.

Na segunda, não mais é possível exigir o cumprimento das obrigações pelo loteador, a municipali-
dade é omissa e o loteamento começa a se efetivar sem a observância das normas legais, com violação 
do direito à infra-estrutura urbana e lesão aos moradores. Nessa hipótese, o Poder Público Municipal é 
responsável pela regularização lato sensu do loteamento, porquanto seu dever, como acima exposto.

O art. 40 da Lei n. 6.766/1979 trata da primeira situação e, portanto, não foi violado.
Em conclusão, a responsabilização do município pelas obras, quando ainda podem ser exigidas do 

loteador, deve-se dar de forma subsidiária, porquanto necessário comprovar a existência de ato omissivo 
específico e ilegal que indique o não cumprimento do poder-dever atribuído ao ente municipal pela Consti-
tuição Federal e pela legislação de regência.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.
É como voto.
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