
Neste início de mês aconteceram duas sentenças proferidas pelo Meritíssimo 

Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública de Lauro de Freitas, Dr. Hosser Michelangelo 

Silva Araujo, uma julgando procedente o nosso pleito para proibir a prefeitura de 

Lauro de Freitas de emitir alvarás de construção e de funcionamento para 

empreendimentos comerciais em Vilas do Atlântico e outra, infelizmente, 

julgando improcedente o pedido da Salva para a manutenção do muro da Rua 

Praia de Guadalupe. Na sentença o juiz lava as mãos como Pilatos e deixa que 

a prefeitura decida se derruba o muro ou não. 

Embora a Salva tenha recorrido da sentença de 1ª instância, a prefeitura se 

adiantou e ontem, dia 12 de fevereiro de 2020, derrubou o muro e mais duas 

árvores que existiam no local, levando um aparato poucas vezes visto para uma 

operação desse tipo. A prefeitura se fez acompanhar por cerca de uma dúzia de 

PMs, fortemente armados até mesmo com fuzis, como se nós, moradores de 

Vilas, fossemos bandidos. Se o Tribunal de Justiça der ganho de causa à Salva 

a prefeitura terá de reconstruir o muro derrubado por ela de forma açodada, sem 

esperar a conclusão do julgamento, ou seja, antes do feito ter transitado em 

julgado. 

Houve muitos protestos por parte dos moradores de Vilas e tivemos que 

aguentar o deboche de alguns moradores do Miragem. 

Hoje, dia 13, a Amova convocou moradores de Vilas para um protesto no local a 

partir das 11:00 horas com a presença do Burburinho News e da LFTV. Janaina 

foi entrevistada e a entrevista foi ao ar hoje mesmo pelo Burburinho News. 

A sentença do juiz é longa, 17 páginas, e cabe colocar aqui um resumo com 

algumas considerações. 

1 - Primeiro a minuciosa descrição de todos os documentos legítimos do 

Loteamento de Vilas do Atlântico, ponto a ponto, corroborando tudo que a Amova 

vem comunicando aos moradores, inclusive o estado de judicialização do PDDM 

de 2018 que não foi completado em Vilas, porque não aceitamos o Plano de 

Bairro, o que na verdade há é um reconhecimento público do judiciário acerca 

dos nossos direitos, proferidos por quem tem fé pública, mesmo que o mérito 

tenha sido contrário a nós. 

2 - O juiz ignora o TAC do Miragem, a ilegalidade do Jardim do Atlântico, 

promove ainda a vicio maldoso na interpretação da lei 1596/2015 que criou o 

bairro de Vilas do Atlântico com os mesmos limites do Loteamento Vilas do 

Atlântico, sabendo que permanece em vigência o nosso TAC, portanto o nosso 

Loteamento.  

3 - Por diversas vezes consolida que a questão  é acesso entre loteamentos 

privados, mas justifica sentença como interesse público com discricionaridade 

da prefeitura para apagar a história de conformação sócio espacial dos 

loteamentos residenciais. .Afinal fica evidente que ele está privilegiando o 

interesse de entes privados, Jardim do Atlântico e Miragem em detrimento de 

outro Loteamento privado que é Vilas do Atlântico. Legaliza todas as 

irregularidades prévias advindas da construção do Jardim do Atlântico e da 



modificação do TAC do miragem que através da Amom, quando era dirigida por 

funcionários da prefeitura, modificou 40% dos lotes residenciais para comerciais 

e verticais, sem consultar a própria população do Loteamento, não se importando 

com o interesse público que agora clama, gerando um problema de “mobilidade” 

ao liberar ilegalmente construção de colégios a partir de tais modificações e 

posteriormente transferindo o ônus dessas ilegalidades para Vilas do Atlântico, 

com o pretexto nobre de uso comum, mas com a intenção torpe de se valorizar 

as custas do espólio de Vilas ...  o judiciário chancela a famosa prática dos 

gestores de criar problemas para vender as soluções e sinaliza que vale a pena 

descumprir contratos TACs e cometer arbitrariedades em nome de  projetos de 

poder. 

4 - A decisão não menciona, não protege e não respeita nenhuma diretriz legal 

ambiental, menospreza áreas permeáveis, reservas verdes não edificáveis de 

direito dos loteamentos em torno de 40% pela lei de parcelamento. Fato que deu 

permissão oficial e discricionariedade a prefeitura de cometer crimes ambientais, 

retirar árvores, concretar áreas verdes livremente o que é vedado por lei.  

5 - Não observa os danos de segurança, visto que a PM é completamente  

deficiente para realizar a segurança pública, mas extremamente eficaz para se 

tornar segurança patrimonial dos entes da prefeitura, aparecendo na demolição 

com doze homens fortemente armados, duas viaturas para constranger meia 

dúzia de idosos moradores de Vilas, fato  que demonstra aparelhamento e 

comprova a vulnerabilidade exposta pelos moradores de Vilas do Atlântico no 

processo e mostra a irresponsabilidade do judiciário ao decidir o prejuízo de uma 

parte sem conhecimento de causa in locu expondo Vilas do Atlântico a violência 

institucional de prefeitura e permitindo ganho político da gestão sobre um ato de 

suprema arbitrariedade em ano de eleição .  

6 - Por fim e não menos bizarro a sentença conta honorários de sucumbência de 

10% a serem pagos pela SALVA a prefeitura, prática essa que teria algum nexo 

se do outro lado tivesse um ente particular, mas para um ente público? Soou 

como punição clara a atitude preventiva da Salva de tentar fazer valer o direito 

dos moradores com o interdito proibitório. 

Para que sirva de exemplo para outros não tentarem ousar contestar a poderosa 

estrutura do pacto federativo e da independência dos três poderes.  

7 - E por último essa derrubada abre precedente para a derrubada e aniquilação 

de todos os Loteamento residenciais com divisas em Lauro de Freitas .O que 

hoje vitimou a comunidade de Vilas do Atlântico amanhã poderá ser usado para 

abrir na marra outros loteamentos residenciais devidamente protegidos pelos 

seus TACs. 

 

 


