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APELAÇÃO CÍVEL INSURGÊNCIA CONTRA SENTENÇA QUE JULGOU 
PROCENDENTE O PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO DE REGISTRO DE 
LOTEAMENTO URBANO - IMPOSSIBILIDADE DE APROVAÇÃO DO PROJETO 
PELO ENTE MUNICIPAL AUSÊNCIA DE INSTALAÇÃO DE REDE COLETORA 
DE ESGOTOS - REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS OBRIGATORIEDADE 
DE OBSERVÂNCIA DE LEI FEDERAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS 
IMPROVIDOS.  
Para a aprovação de loteamentos é necessário que sejam observadas as regras 
estabelecidas na lei 6.766/79, não podendo a lei municipal excluir exigência de 
rede coletora de esgoto quando esta é obrigatória pelos dispositivos de norma 
federal.  
 
 
 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 153382-6, da 
Vara da Infância, Juventude, Família e Anexos Única da Comarca de Paranavaí, 
em que são apelantes IMÓVEIS BANDEIRANTES LTDA e MUNÍCIPIO DE 
PARANAVAÍ e apelado CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARANAVAÍ. 
1. EXPOSIÇÃO 
 
Trata-se de apelação cível interposta por Imóveis Bandeirantes Ltda e Município 
de Paranavaí contra a decisão do Juiz da Infância, Juventude, Família e Anexos 
da Comarca de Paranavaí, que nos autos n.º 02/2003, julgou procedente o pedido 
de impugnação de registro de loteamento urbano interposto pelo Conselho 
Municipal de Paranavaí (fls. 210/216). 
 
Asseverou a primeira recorrente que a decisão hostilizada não poderia subsistir, 
uma vez que deve ser declarada a nulidade do processo por falta de registro em 
Livro próprio da Serventia da Vara de Registros Públicos.  
 
Sustentou que merece ser reformada a r. sentença, pois houve contradição do 
magistrado a quo quando afirmou, primeiramente, que o apelado ao impugnar o 
registro de loteamento não indicou a irregularidade específica expressamente, 
impugnando genericamente, sem indicar qual dispositivo legal embasa o pedido, e 
depois concluiu que a referida impugnação é apta a surtir seus efeitos, dando 
publicidade a eventuais irregularidades existentes no loteamento e fazendo chegar 
ao conhecimento do judiciário tais circunstâncias. 
 



Disse que no local do loteamento é inviável possuir rede oficial de esgoto sanitário 
oferecido pela Sanepar, pois, em virtude do nível de sua topografia, a infra-
estrutura básica dependeria de estação elevatória, para o transporte do esgoto, o 
que seria economicamente impossível. Diante disto, informou que a solução 
encontrada pelo Município de Paranavaí, Instituto Ambiental do Paraná e Sanepar 
para as referidas localidades foi a adoção da coleta de esgoto através de fossas 
sépticas padronizadas, sendo providenciadas pelo proponente do registro do 
loteamento. 
 
Sustentou, ainda, que magistrado singular, ao fundamentar sua decisão, não 
interpretou corretamente o enunciado no § 5.º do artigo 2.º da Lei n.º 6.766/79, 
que se refere à exigência da construção de redes de esgoto sanitário. Pontuou 
que tal dispositivo é regra geral, ressaltando que não há obrigatoriedade de os 
municípios realizarem todas as obras previstas no dispositivo, devendo prevalecer 
a Lei Municipal n.º 1.250/88, que não prevê a exigência de rede de coleta de 
esgoto e estaria em concordância com o inciso V do art. 18 da Lei n.º 6.766/79. 
 
Assim, propugnou pela nulidade de todo o processo, acatando-se a preliminar 
argüida, de modo a determinar sejam refeitos todos os atos processuais, a partir 
de sua distribuição, registro e autuação no livro próprio da serventia. Quanto ao 
mérito, pretendeu que seja conhecido o recurso e reformada a decisão 
monocrática em seu todo, indeferindo-se a impugnação mencionada, com a 
conseqüente determinação do registro perseguido.  
 
Pugnando pela declaração de nulidade do processo, devido à falta de registro, em 
desrespeito às normas processuais, apelou o Município de Paranavaí, na 
qualidade de terceiro prejudicado.  
 
Preliminarmente, alegou nulidade do processo por desrespeito às regras 
processuais, pois, não houve distribuição, registro e autuação do presente 
processo nas serventias competentes.  
 
Em suas razões, sustentou a inexigibilidade da rede coletora de esgoto para o 
loteamento impugnado, ponderando também que a exigência referida no § 5.º do 
art. 2.º da referida Lei foi interpretada isoladamente, pois trata este dispositivo de 
norma geral, sendo que o artigo 18, V desta Lei é que estabelece as obras básicas 
de infra-estrutura que devem ser exigidas pelo município para a aprovação e 
registro dos loteamentos, afirmando que, conforme referido artigo não se exige 
rede esgoto.  
 
Argumentou que não deve arcar com a responsabilidade de instalação do 
emissário coletor de esgoto, pois a lei federal não impõe a instalação desta, como 
obra de infra-estrutura básica mínima. Ressaltando que o uso de fossas sépticas 
exigida e atendida pelo loteador é considerado sistema de rede de esgoto isolado.  
Por fim, pugnou pela acolhida da preliminar, para declarar a nulidade de todo o 
processo e no mérito, pediu que seja reformada a r. sentença, julgando 
improcedente as impugnações ou, seja imputado ao loteador a responsabilidade 



pela construção do emissário coletor de esgoto.  
 
Não foi apresentada contra-razões ao recurso por parte do apelado. 
 
Às fls. 288 o Ministério Público se manifestou no sentido de não emitir parecer, 
com base no art. 1º, q da Recomendação nº 01/2002 da Egrégia Corregedoria-
Geral do Ministério Público. 
 
Houve manifestação da Douta Procuradoria Geral de Justiça (fls. 302-314) que 
concluiu pelo conhecimento do recurso por estar tempestivo e presentes os 
pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos.  
 
Em relação à preliminar alegada pelos apelantes, manifestou-se no sentido de não 
ter ocorrido nenhuma nulidade, pois o processo teve seu curso regular de acordo 
com os parâmetros traçados pela Lei 6015/73 que estabelece o rito adequado 
para a questão colocada em dúvida, bem como fixa a natureza administrativa da 
decisão prolatada. 
 
Asseverou que houve extremado apego ao formalismo, sem qualquer 
conseqüência prática para o deslinde da quaestio, não se vislumbrou nenhum 
prejuízo para os envolvidos. 
 
Sobre o mérito, afirmou a Douta Procuradoria Geral de Justiça que o presente 
recurso não merece ser provido, sob pena de ferir a hierarquia de todo o 
ordenamento jurídico.  
 
Asseverou que a leitura do art. 18 da Lei 6766/79 não deve ser interpretada de 
maneira que exclua a exigência do art. 2º desta Lei, como tentam aduzir os 
apelantes, pois aquele traz considerações sobre o procedimento de registro que 
devem ser observadas em segundo momento, após cumpridas as exigências 
contidas no art. 2º, cabendo ao pretendente juntar os documentos previstos 
naquele artigo.  
 
Sustenta que o inc. V do art. 18 da lei federal traz o mínimo de exigências que 
devem estar contidas na legislação local, tratando-se de uma orientação legislativa 
para o legislador municipal. Destaca que a lei municipal de Paranavaí (Lei nº 
1.250/88) que dispõe sobre o parcelamento do solo, esta em consonância com a 
Lei nº 6.766/79, porém, assevera que a observância da legislação municipal não 
exime o loteador de cumprir as exigências contidas na legislação federal, neste 
caso concreto, ao que dispõe o art. 2º da Lei Federal de Parcelamento do Solo. 
 
Ressaltou que, diferente do entendimento dos apelantes, a legislação municipal 
nunca poderá excluir uma exigência atribuída por norma federal, que possui 
caráter geral, cabendo ao município apenas complementar e em alguns casos 
suplementar, o que dispõe a legislação federal, podendo até exigir mais, mas 
nunca menos do que esta.  
 



Por fim, em relação à inviabilidade econômica para a instalação de rede de 
esgoto, a Douta Procuradoria Geral de Justiça asseverou que o interesse 
econômico não pode prevalecer em detrimento à proteção ambiental, sendo que 
ambos os princípios, livre iniciativa e equilíbrio ecológico, foram tutelados pela 
Constituição Federal, havendo necessidade de serem conciliados, de modo a 
evitar contaminação das águas pelo uso de fossas sépticas. 
 
Manifestou-se, portanto, no sentido de manter a decisão monocrática, pois a 
tentativa dos apelantes de se eximirem da exigência de instalação de rede de 
esgoto, em razão de ausência de previsão na legislação municipal, deve ser 
rejeitada, devendo os apelantes providenciarem a instalação de rede de esgoto de 
acordo com a legislação ambiental, e dessa forma poderem realizar o registro 
público do referido loteamento. 
É o relatório. 
2. VOTO 
 
Conheço do recurso porque estão presentes seus requisitos e pressupostos de 
admissibilidade. No mérito, a apelação não merece prosperar. 
 
Os apelantes buscam a reforma da r. sentença monocrática alegando em 
preliminar, a nulidade do processo, por este não haver sido registrado e autuado 
na Vara competente. No mérito, sustentam, em síntese, a inexigibilidade da rede 
coletora de esgoto para o loteamento impugnado, afirmando que a exigência 
prevista no §5º do art. 2º da Lei nº 6.766/79 foi interpretada de maneira isolada, 
sem analisar o previsto no art. 18 da mesma Lei.  
 
Primeiramente, em relação a preliminar de nulidade do processo alegada por 
ambas as apelantes, esta não merece prosperar, conforme exposição a seguir. 
 
Veja-se que pretendem a nulidade do processo, devido ao desrespeito às regras 
processuais, pois, não houve distribuição, registro e autuação dos autos nas 
serventias competentes. Entretanto, verifica-se que o processo transcorreu 
regularmente conforme o previsto na Lei nº 6.015/73 (Lei de Registros Públicos), 
bem como observou o §1º do art. 19 da Lei nº 6.766/73 (Lei de Parcelamento de 
Solo Urbano), o qual estabelece o rito adequado aos casos de impugnação de 
registro de imóveis, demonstrando sua natureza administrativa. 
 
Portanto, não há que se falar em nulidade do processo. Segue a análise do mérito 
recursal. 
 
Alega a primeira apelante que deve ser reformada a sentença em virtude de ter 
havido contradição nas afirmações do magistrado, quando disse, primeiramente, 
que o apelado em sua impugnação não indicou especificamente a irregularidade 
existente no registro do loteamento, pois não informou qual dispositivo legal 
embasou seu pedido e, posteriormente, concluiu que a impugnação era apta a 
surtir seus efeitos, dando publicidade das irregularidades existentes e fazendo 
chegar ao conhecimento do judiciário tais circunstâncias, entretanto, embora tenha 



sido a impugnação realizada de forma genérica a Prefeitura Municipal, em ofício 
juntado às fls. 173, especificou os termos da impugnação, conforme se vê in 
verbis:  
 
Em atenção ao Ofício nº 1022/2003, informamos que a legislação municipal não 
exige a implantação de rede coletora de esgoto, sendo suficiente a construção de 
fossas sépticas padronizadas, conforme especificações do Instituto Ambiental do 
Paraná IAP, bem com dos órgãos estaduais e municipais de saúde pública.  
Quanto às vias de circulação e implantação de equipamentos urbanos e 
comunitários e espaços livres de uso público, o mencionado loteamento obedeceu 
todos os requisitos previstos na legislação federal e municipal. (fls. 173 grifou-se).  
 
Verifica-se que a segunda apelante delimitou o âmbito da impugnação, portanto, 
não há contradição a ser sanada na sentença monocrática, ademais, ressalta-se 
que existe recurso próprio para analisar casos de contradição, conforme prevê o 
art. 535 do Código de Processo Civil. 
 
Em relação a inexigibilidade da rede coletora de esgoto, alegam, ambas as 
apelantes, que o magistrado singular ao fundamentar sua decisão não interpretou 
corretamente o enunciado no § 5.º do artigo 2.º da Lei n.º 6.766/79, que se refere 
à exigência da construção de redes de esgoto sanitário, pois, interpretou 
isoladamente referido dispositivo, haja vista que é o artigo 18, inciso V desta Lei 
que estabelece as obras básicas de infra-estrutura que devem ser exigidas pelo 
município para a aprovação e registro dos loteamentos, afirmando que, conforme 
esta disposição legal não se exige rede esgoto.  
 
A primeira apelante pontuou outrossim, que o art. 2º da Lei nº 6.766/79 é regra 
geral, ressaltando que não há obrigatoriedade de os municípios realizarem todas 
as obras previstas em tal dispositivo, devendo prevalecer a Lei Municipal n.º 
1.250/88, que não prevê a exigência de rede de coleta de esgoto e que estaria em 
concordância com o inciso V do art. 18 da Lei Federal de Parcelamento de Solo 
Urbano. 
 
Verifica-se que tais argumentos não merecem prosperar. À título de maior clareza, 
transcreve-se os artigos supracitados pelas apelantes da Lei nº 6.766/79, in 
verbis: 
 
Art. 2º. O parcelamento do solo urbano poderá ser feito mediante loteamento ou 
desmembramento, observadas as disposições desta lei e as das legislações 
estaduais e municipais pertinentes. 
§ 1º. Considera-se loteamento a subdivisão de gleba em lotes destinados à 
edificação, com abertura de novas vias de circulação, de logradouros públicos ou 
prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes.(...) 
§ 4º. Considera-se lote o terreno servido de infra-estrutura básica cujas dimensões 
atendam aos índices urbanísticos definidos pelo plano diretor ou lei municipal para 
a zona em que se situe. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.785, de 
29.01.1999, DOU 01.02.1999) 



§ 5º. Consideram-se infra-estrutura básica os equipamentos urbanos de 
escoamento das águas pluviais, iluminação pública, redes de esgoto sanitário e 
abastecimento de água potável, e de energia elétrica pública e domiciliar e as vias 
de circulação pavimentadas ou não. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.785, de 
29.01.1999, DOU 01.02.1999) (grifou-se). 
 
Art. 18. Aprovado o projeto de loteamento ou de desmembramento, o loteador 
deverá submetê-lo ao registro imobiliário dentro de 180 (cento e oitenta) dias, sob 
pena de caducidade da aprovação, acompanhado dos seguintes documentos: 
V - cópia do ato de aprovação do loteamento e comprovante do termo de 
verificação pela Prefeitura Municipal ou pelo Distrito Federal, da execução das 
obras exigidas por legislação municipal, que incluirão, no mínimo, a execução das 
vias de circulação do loteamento, demarcação dos lotes, quadras e logradouros e 
das obras de escoamento das águas pluviais ou da aprovação de um cronograma, 
com a duração máxima de quatro anos, acompanhado de competente instrumento 
de garantia para a execução das obras; (NR) (Redação dada ao inciso pela Lei nº 
9.785, de 29.01.1999, DOU 01.02.1999). (grifou-se). 
 
Da prudente leitura de ambos os artigos, depreende-se que não houve 
interpretação isolada ou errônea pelo magistrado a quo, como afirmam as 
apelantes, pelo contrário, o magistrado utilizando-se de uma interpretação 
sistemática conjugou ambos os dispositivos, pois o art. 2º dispõe como deverá ser 
o parcelamento de solo urbano, indicando o que se considera lote, e neste 
conceito, afirma que somente será considerado lote aquele que possuir infra-
estrutura básica, informando em seu parágrafo 5º que se entende por infra-
estrutura básica, dentre outros, a rede de esgoto sanitário.  
 
Ora, o legislador federal, de modo a evitar dúvidas dos aplicadores da lei, não 
deixou lacunas em relação ao que seria infra-estrutura básica exigível em um 
loteamento, de modo que, através da interpretação lógica - a qual a doutrina 
conceitua como sendo a que se procura apurar o sentido e o alcance da norma 
por meio de raciocínios lógicos - é evidente a obrigatoriedade de rede de esgoto 
sanitário para a aprovação e registro de um loteamento. 
 
Ademais, como afirmou a Douta Procuradoria Geral de Justiça, o art. 18, inc. V 
traz o mínimo de exigências que devem estar contidas na legislação municipal, 
devendo este artigo ser interpretado de modo a não excluir o art. 2º, pois este é 
que norteia o parcelamento de solo urbano. 
 
Destaca-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça em casos semelhantes: 
 
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PETITÓRIA DE VALIDADE DE ATO JURÍDICO E 
TUTELA ANTECIPADA - EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO - 
IMPOSSIBILIDADE DE APROVAÇÃO DO PROJETO PELO ENTE MUNICIPAL - 
REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 
NÃO PROVIDO.  
I - PARA A APROVAÇÃO DE LOTEAMENTOS É NECESSÁRIO QUE SEJAM 



OBSERVADAS AS REGRAS ESTABELECIDAS NA LEI 6.766/79, E DE 
CONDOMÍNIOS, O ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS PREVISTAS NA LEI 
4.591/64.  
II - NÃO ESTANDO DEMONSTRADO QUE O EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 
PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS DE LOTEAMENTO OU CONDOMÍNIO, 
INVIÁVEL SE TORNA PARA O ENTE MUNICIPAL A APROVAÇÃO DO 
PROJETO EM DISCUSSÃO, NÃO PODENDO O JUDICIÁRIO CONVALIDAR 
ATO PRATICADO DE FORMA IRREGULAR. (Ap. Civ. 125157-2 Ac. 24304 - 
Primeira Câmara Cível Rel. DILMARI HELENA KESSLER - Julg: 01/06/2004) 
(grifou-se). 
 
DIREITO MUNICIPAL. PARCELAMENTO DO SOLO URBANO. APROVAÇÃO DE 
PROJETO DE LOTEAMENTO SOB A ÉGIDE DA LEI N. 6.766/79. EDIFICAÇÃO 
DE HABITAÇÕES MULTIFAMILIARES EM CONDOMÍNIO. IMPOSSIBILIDADE. 
INEXISTÊNCIA DE APROVAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DE CONJUNTOS 
HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL. APROVADO PROJETO DE 
LOTEAMENTO PARA A DIVISÃO DE UMA GLEBA EM LOTES AUTÔNOMOS, 
DE PROPRIEDADES INDIVIDUALIZADAS, NÃO SE ADMITE A EDIFICAÇÃO DE 
CASAS GEMINADAS E A ALIENAÇÃO DOS LOTES EM FRAÇÕES IDEAIS, SOB 
PENA DE TRANSMUDAÇÃO DA FINALIDADE E DA NATUREZA JURÍDICA DO 
PROJETO DE PARCELAMENTO URBANO APROVADO. (Ap. Civ. 143821-5 Ac. 
24109 - Primeira Câmara Cível Rel. ULYSSES LOPES - Julg: 20/04/2004) 
 
Outra sorte não possui o argumento da primeira apelante quando afirma que deve 
prevalecer a Lei Municipal n.º 1.250/88, pois esta não prevê a exigência de rede 
de coleta de esgoto, estando em concordância com o inciso V do art. 18 da Lei nº 
6.766/79, pois a legislação local deverá obedecer as exigências atribuídas por 
norma federal, de caráter geral, não podendo contrariar a norma superior, sob 
pena de não ter validade face a tal ordem normativa. 
É evidente que o município deve legislar sobre assuntos de interesse local como 
prevê o art. 30, I da CF/88, entretanto, tal atribuição é em relação à possibilidade 
de complementar ou suplementar a legislação federal, porém, nunca suprimir, 
excluir, exigências trazidas nesta lei.  
 
Não pode a lei municipal ser interpretada em detrimento da legislação federal, 
conforme a conveniência da aplicação de uma ou de outra legislação, sendo 
absurda a afirmação da loteadora de que não lhe é exigida a rede coletora de 
esgoto, pelo fato desta estar prevista na Lei nº 6.766/79 e não na legislação 
municipal. 
 
Por fim, sobre as alegações de inviabilidade econômica para a realização da rede 
de esgoto devendo esta ser substituída por fossas sépticas e da responsabilidade 
de quem deverá arcar com tal exigência, remete-se ao parecer da Douta 
Procuradoria Geral de Justiça, transcrevendo-se trecho de fls. 311-312: 
 
Desta forma, verifica-se inconstitucional a argüição de inviabilidade econômica, 
sendo que o interesse econômico não pode prevalecer em detrimento a proteção 



ambiental, sendo que ambos os princípios, livre iniciativa e equilíbrio ecológico, 
foram tutelados pela Constituição Federal, esta determina a conciliação entre 
estes dois princípios.  
A matéria discutida nos autos merece especial atenção em relação ao fato de 
envolver um bem ambiental escasso e de extrema importância, a água, um dos 
recursos naturais mais importantes para sobrevivência do homem na Terra.  
 
Ressalta-se que a instalação de rede de esgoto é questão de saúde pública, 
devendo-se observar as considerações trazidas no Laudo Geológico (fls. 136) que 
adverte sobre a possibilidade de contaminação das águas subterrâneas 
decorrente da disposição de resíduos orgânicos oriundos das fossas sépticas, 
havendo a possibilidade de risco de contaminação do lençol freático. 
 
Portanto, sendo notório que a poluição das águas e dos mananciais vem 
comprometendo a qualidade dos recursos hídricos, dificultando assim, o 
fornecimento de água de boa qualidade à população em geral é que se mantém a 
decisão monocrática, a fim de que seja regularizada a implantação de rede 
coletora de esgoto, ressaltando, que não é objeto da presente demanda a 
responsabilidade por tal obra.  
 
03. DECISÃO 
 
ACORDAM os Srs. julgadores integrantes da Sétima Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, negar provimento às 
apelações, nos termos do voto. 
 
Participaram do julgamento o Sr. Desembargador ERACLÉS MESSIAS e o Juiz 
Conv. ABRAHAM LINCOLN CALIXTO.  
 
Curitiba, 15 de fevereiro de 2005. 
 
 
 
RUBENS OLIVEIRA FONTOURA 
Relator Subs.: Juiz Convocado (regexc) 


