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Apelação Cível nº 1419941-4, do Foro Regional de São José dos 
Pinhais da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, Vara 
da Fazenda Pública. 
Apelante: Município de Tijucas do Sul. 
Apelado: Ministério Público do Estado do Paraná. 
Relator: Des. Luiz Mateus de Lima. 
Revisor: Des. Adalberto Jorge Xisto Pereira. 
  

 

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO 

CONHECIDO DE OFÍCIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO 

IRREGULAR. LEGITIMIDADE ATIVA DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE 

PASSIVA DO MUNICÍPIO E DOS LOTEADORES. 

INOCORRÊNCIA DE PERDA DO OBJETO. 

RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE 

MUNICIPAL PARA EFEITOS DE EXECUÇÃO DE 

OBRAS DE INFRAESTRUTURA (AFASTADA 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA). INCIDÊNCIA 

DOS ARTIGOS 30, INCISO VIII, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 40 DA LEI Nº 

6.676/1979. RECURSO DE APELAÇÃO 

CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. 

SENTENÇA MANTIDA QUANTO AS DEMAIS 

TESES EM REEXAME NECESSÁRIO, 

CONHECIDO DE OFÍCIO. 

Reexame necessário conhecido de ofício, nos 

termos do Enunciado nº 18 das Câmaras de 

Direito Público desta Corte.  

O Parquet possui legitimidade ativa para 

promover ação civil pública com fins de 
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regularização de loteamento, ante a 

presença de interesse difuso (tutela de 

ordem urbanística e/ou do meio ambiente) e 

de interesses individuais homogêneos 

(compradores prejudicados pelo negócio 

jurídico firmado). 

O ente municipal e os loteadores possuem 

legitimidade passiva, haja vista o disposto 

nos artigos 30, inciso VIII, da Constituição 

Federal (competência do município para 

promover medidas de planejamento para 

controle de uso, do parcelamento e da 

ocupação do solo urbano), 38 e 40 da Lei nº 

6.766/79. 

Não há falar em perda superveniente do 

objeto, pois permanece hígido o dever de 

fiscalização da municipalidade, a fim de que 

haja a regularização do loteamento. 

A responsabilidade do ente municipal é 

solidária quanto ao seu dever de fiscalização 

e de exigir a regularização do loteamento 

(artigo 30, inciso VIII, da Constituição 

Federal), mas é subsidiária para efeitos de 

execução das obras para tal regularização 

(artigo 40 da Lei nº 6.676/79).  

 

 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de 

Apelação Cível nº 1419941-4, do Foro Regional de São José dos 
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Pinhais da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, Vara 

da Fazenda Pública, em que é apelante Município de Tijucas do 

Sul e apelado Ministério Público do Estado do Paraná. 

Ministério Público do Estado do Paraná 

ajuizou ação civil pública com pedido de tutela antecipada em 

face de Antenor Batista da Rocha, Nadir Camargo da Rocha e 

Município de Tijucas do Sul, visando a regularização fundiária 

do loteamento São João Batista. Sustentou, em síntese, que: 

(a) vários moradores do Município de Tijucas do Sul adquiriram 

terrenos no loteamento São João Batista, que é de propriedade 

de Nadir Camargo Rocha e Antenor Batista da Rocha; (b) o 

terreno encontra-se sem regularização junto ao Município e 

sem condições adequadas para moradia; (c) o imóvel de 

aproximadamente 78 alqueires foi vendido em pequenas 

frações, sem a prévia realização de loteamento ou do 

respectivo desmembramento; (d) o loteamento permanece 

clandestino e irregular “(...) sem projeto de fracionamento de 

solo, nem infraestrutura básica, constituída pelos 

equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, 

iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de 

água potável, energia elétrica pública e domiciliar e vias de 

circulação, previstos nos artigos 2º e 4º da Lei 6.766/79, 

conforme informação prestada pela própria Prefeitura de 

Tijucas do Sul, no ofício nº 203/2013 (fls. 103), ratificada pelos 

proprietários dos lotes em informação transmitida ao 

Ministério Público. (...)” (fl. 6); (e) tanto o Município (artigo 30, 

inciso VIII, da Constituição Federal) como os loteadores 

possuem legitimidade passiva, tendo responsabilidade 

solidária quanto à regularização do loteamento (artigo 40 da 
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Lei nº 6.766/79); (f) a omissão administrativa na fiscalização 

dos fracionamentos de solo, possibilitou a implantação 

clandestina do loteamento São João Batista; (g) deve ser 

imposta aos réus a obrigação de fazer consistente na 

regularização do loteamento, com a adoção de medidas 

necessárias ao parcelamento do imóvel e a implementação de 

infraestrutura adequada; (h) também deve ser imposta 

obrigação de não fazer, “(...) no sentido de evitar que 

procedam a qualquer atividade que implique em alteração 

física da gleba, tais quais aberturas de ruas, demarcação de 

quadras e lotes ou simplesmente terraplanagem, sem a devida 

aprovação Municipal, a veiculação de propagandas de vendas 

de lotes, quer através de jornais, faixas, ou distribuição de 

panfletos ou qualquer outro meio que venha a demonstrar a 

intenção de vender, a comercialização, a título oneroso ou 

gratuito, por si ou através de interposta pessoa física ou 

jurídica, bem como de receber, por si ou por interposta pessoa 

física ou jurídica, a qualquer título, o pagamento relativo aos 

contratos de vendas ou contratos de compromisso de compra 

e venda de lotes ou frações ideais, e se abstenham de 

protestar promissórias ou qualquer outro título que tenham 

recebido como forma de pagamento das vendas de lotes ou 

frações ideais do parcelamento clandestino. (...)” (fls. 15/16). 

Assim, foi requerida a concessão de “(...) mandado liminar, 

com a antecipação de tutela do artigo 273 do CPC, 

determinando o cumprimento imediato, sob pena de multa 

diária (...)” (fl. 16) e, ao final, a procedência da demanda.  

A tutela antecipada foi deferida 

parcialmente por meio da decisão de fls. 250/253 (mov. 6.1). 
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Foram apresentadas contestações às fls. 

289/310 (mov. 22.1) e fls. 688/692 (mov. 24.1). 

Sobreveio a r. sentença (fls. 873/878 - mov. 

36.1), tendo o Doutor Juiz julgado “(...) a) procedentes os 

pedidos de obrigação de fazer, de modo que Antenor Batista 

da Rocha, Nadir Camargo da Rocha e o Município de Tijucas do 

Sul/PR regularizem a transcrição imobiliária, com a abertura 

das matrículas dos lotes desmembrados, respaldado em 

levantamento topográfico/memorial descritivo do loteamento 

São João Batista, com a devida identificação das quadras e 

dimensões dos lotes, aliado à regularização da licença 

ambiental e implantação da infraestrutura (sistema de coleta 

de rede de esgoto, calçamento, pavimentação asfáltica e rede 

coletora de águas pluviais) pendente, mediante execução das 

obras cabíveis; b) procedentes os pedidos de obrigação de não 

fazer, para que Antenor Batista da Rocha e Nadir Camargo da 

Rocha se abstenham de alterar fisicamente o loteamento sem 

a prévia autorização do Município de Tijucas do Sul/PR, assim 

como de efetuar a cessão, gratuita ou onerosa, por si ou 

terceira pessoa (física ou jurídica) interposta, de lote do 

loteamento São João Batista. Em acréscimo, os loteadores em 

questão não poderão receber, por si ou terceira pessoa (física 

ou jurídica) interposta, pagamento a qualquer título decorrente 

da alienação de lotes ou frações ideais, até mesmo de realizar 

a veiculação de propaganda, por qualquer meio de 

comunicação social, voltada à venda dos lotes. Em virtude do 

resultado do julgamento, confirma-se, em definitivo, a decisão 

que antecipou os efeitos da tutela. Condena-se cada requerido 

ao pagamento de 1/3 (um terço) das custas processuais. 
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Deixa-se de arbitrar honorários advocatícios, já que isto é 

incabível em favor do Ministério Público. (...)” (fls. 876/877). 

Foram opostos embargos de declaração (fls. 

886/888 - mov. 43.1; fls. 893/897 - mov. 47.1; fls. 899/901 - 

mov. 48.1), os quais foram rejeitados (fls. 936/ - mov. 65.1). 

Inconformado com a r. decisão, o Município 

de Tijucas do Sul interpôs recurso de apelação (fls. 949/955 - 

mov. 75.1) sustentando, em suma, que: (a) o ente municipal 

se desincumbiu satisfatoriamente de sua obrigação relativa 

aos atos de regularização do loteamento; (b) houve perda 

superveniente do objeto em relação ao Município; (c) “(...) 

quanto ao fato mencionado na r. sentença, de que caberia ao 

município as obras de infraestrutura do local, tais como, rede 

de coleta de águas pluviais, calçamento, etc., cumpre anotar 

que, excetuando-se a rede de esgoto, os demais serviços já 

estão instalados. (...)” (fl. 954); (d) “(...) não cabendo ao Poder 

Público solidarizar-se com obrigação de fazer do particular, 

sendo, de todo impróprio a aplicação de recursos em benefício 

de terceiro que tenha por objetivo obter lucro (...)” (fl. 955); (e) 

o Município tem obrigação de fiscalizar e exigir do particular o 

cumprimento de leis e regulamentos, mas não tem o dever de 

compartilhar de obrigação onerosa com o particular. 

Foram apresentadas contrarrazões às fls. 

975/986 (mov. 91.1). 

É o relatório. 

 

II – VOTO E SEUS FUNDAMENTOS. 
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Presentes os pressupostos recursais de 

admissibilidade, conheço do recurso de apelação e lhe dou 

parcial provimento. Reexame necessário conhecido de ofício, 

com a manutenção da sentença quanto as demais teses. 

Preliminarmente, cabe mencionar que a 

sentença recorrida não foi submetida ao reexame necessário 

deste Tribunal, o qual deve ser conhecido de ofício em razão 

do Enunciado nº 18 das Câmaras de Direito Público desta 

Corte, verbis: 

 

Enunciado nº 18 - "As sentenças condenatórias 
ilíquidas proferidas contra os Estados, 
Municípios e suas respectivas autarquias e 
fundações de direito público estão sujeitas ao 
reexame necessário, não incidindo, nesses 
casos, a exceção prevista no § 2º do art. 475 do 
CPC”.  
 

No mesmo sentido, dispõe a Súmula nº 490 

do Superior Tribunal de Justiça: 

 

"A dispensa de reexame necessário, quando o 
valor da condenação ou do direito controvertido 
for inferior a sessenta salários mínimos, não se 
aplica a sentenças ilíquidas."  
 

Na hipótese, a sentença impôs ao apelante 

(ente público) várias obrigações de fazer, de modo que o valor 

pecuniário do direito controvertido é incerto, não havendo 

como se aplicar a exceção prevista no § 2º do artigo 475 do 

Código de Processo Civil. 
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Superada tal questão, passa-se a 

apreciação conjunta do reexame necessário e do recurso de 

apelação. 

O Ministério Público do Estado do Paraná 

ajuizou ação civil pública em face de Antenor Batista da Rocha, 

Nadir Camargo da Rocha e do Município de Tijucas do Sul, 

visando à regularização do loteamento São João Batista. 

Registre-se que o Parquet possui 

legitimidade ativa para promover ação civil pública com fins de 

regularização de loteamento. 

O artigo 129, inciso III, da Constituição 

Federal, previu entre as funções institucionais do Ministério 

Público a promoção da ação civil pública para a proteção do 

meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, entre 

os quais se incluem aqueles atinentes à defesa do regular 

padrão de desenvolvimento urbano mediante a regularização 

dos chamados loteamentos irregulares ou clandestinos. 

No caso, está presente interesse difuso, 

consistente na tutela de ordem urbanística e/ou do meio 

ambiente, bem como interesses individuais homogêneos, em 

razão dos compradores prejudicados pelo negócio jurídico 

firmado. 

A propósito, cita-se: 

 

“PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO 
CPC NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE 
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. AÇÃO 
CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO EM MATÉRIA AMBIENTAL  E 
URBANÍSTICA. LOTEAMENTO IRREGULAR POR 
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AUSÊNCIA DE LICENÇA E ENCONTRAR-SE SOBRE 
DUNAS. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. 
1. A solução integral da controvérsia, com 
fundamento suficiente, não caracteriza ofensa 
ao art. 535 do CPC. 
2. É inadmissível Recurso Especial quanto a 
questão que, a despeito da oposição de 
Embargos Declaratórios, não foi apreciada pelo 
Tribunal a quo. Incidência da Súmula 211/STJ. 
3. O Ministério Público tem legitimidade para 
propor Ação Civil Pública para a defesa do meio 
ambiente e da ordem urbanística. 
4. Loteamento sem registro e projetado sobre 
dunas, o que caracteriza violação frontal da 
legislação urbanística e ambiental. 
5. Irrelevância da apuração do número exato de 
consumidores lesados, pois a legitimidade do 
Ministério Público, na hipótese dos autos, 
estabelece-se na linha de frente, por ofensa a 
genuínos interesses difusos (ordem urbanística 
e ordem ambiental). 
(...)” (STJ, AgRg no Ag nº 928.652/RS, Rel. Min. 
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 
13.11.2009) 

 

Da mesma forma, o ente municipal e os 

loteadores possuem legitimidade para integrarem o polo 

passivo da lide, tendo em vista o teor dos artigos 30, inciso 

VIII, da Constituição Federal (competência do município para 

promover medidas de planejamento para controle de uso, do 

parcelamento e da ocupação do solo urbano), 38 e 40 da Lei 

nº 6.766/79 (responsabilidade solidária do ente público e do 

loteador). 

Por outro lado, não há falar em perda 

superveniente do objeto, como quer fazer crer o ora apelante. 

Isto porque permanece hígido o dever do 

ente municipal fiscalizar e exigir o cumprimento das 

obrigações do loteador, ainda que a municipalidade já tenha 
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tomado diversas providências a fim de regularizar o 

loteamento em questão. Por derradeiro, não há notícia nos 

autos que a regularização do loteamento já tenha se 

concretizado. 

Já no tocante ao mérito, restou 

incontroverso, tanto pelos documentos colacionados aos autos 

(transcrição imobiliária – mov. 1.3; informação da Prefeitura 

Municipal de Tijucas do Sul – mov. 1.10; procurações e 

compromissos de compra e venda – movs. 1.4 e 23.19/23.48), 

como pelos próprios loteadores (mov. 22.1), a irregularidade 

do loteamento São João Batista, vez que não foram atendidas 

as exigências da Lei nº 6.766/1979. 

Entretanto, assiste razão ao apelante 

quanto à tese de que o Poder Público não pode “solidarizar-se 

com obrigação de fazer do particular (...)” (fl. 955). 

O juízo a quo em sua fundamentação 

reconheceu a responsabilidade solidária do município e julgou: 

“(...) procedentes os pedidos de obrigação de fazer, de modo 

que Antenor Batista da Rocha, Nadir Camargo da Rocha e o 

Município de Tijucas do Sul/PR regularizem a transcrição 

imobiliária, com a abertura das matrículas dos lotes 

desmembrados, respaldo em levantamento 

topográfico/memorial descritivo do loteamento São João 

Batista, com a devida identificação das quadras e dimensões 

dos lotes, aliado à regularização da licença ambiental e 

implantação da infraestrutura (sistema de coleta de rede de 

esgoto, calçamento, pavimentação asfáltica e rede coletora de 

águas pluviais) pendente, mediante execução das obras 

cabíveis; (...)” (fls. 876/877). 
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Todavia, entendo que tal decisão merece 

reforma nesta parte. 

O artigo 30, inciso VIII, da Constituição 

Federal prevê que: 

 
Artigo 30 – “Compete aos Municípios: 
(...) 
VIII – promover, no que couber, adequado 
ordenamento territorial, mediante planejamento 
e controle do uso, do parcelamento e da 
ocupação do solo urbano; (...)” 
 

Logo, o Município tem o poder-dever de agir 

para fiscalizar e buscar a regularização de loteamento 

irregular, pois, nos termos da norma constitucional, é o 

responsável pelo parcelamento, uso e ocupação do solo 

urbano, atividade essa que é vinculada. 

Entretanto, não está obrigado, prima facie e 

solidariamente à loteadora, a realizar as obras de 

infraestrutura do loteamento, vez que se trata de obrigação 

subsidiária. 

Com efeito, o artigo 40 da Lei nº 6.676/1979 

dispõe: 

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.” 
 

Como se observa, o artigo 40 da Lei nº 

6.766/1979 concede ao município o direito, e não a obrigação, 



Documento assinado digitalmente, conforme MP n.° 2.200-2/2001, Lei n.° 11.419/2006 e Resolução n.° 09/2008, do TJPR/OE
O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.tjpr.jus.br

Página 12 de 16

                                                                                                    Autos nº 1419941-4 

 

de realização de obras de infraestrutura em loteamento, 

tratando-se de responsabilidade subsidiária. 

Logo, a responsabilidade do ente municipal 

é ilimitada e solidária quanto ao seu dever de fiscalização e de 

exigir a regularização do loteamento (artigo 30, inciso VIII, da 

Constituição Federal), mas possui responsabilidade subsidiária, 

para efeitos de execução das obras para tal regularização 

(artigo 40 da Lei nº 6.676/79).  

Sobre o assunto, orienta o Superior Tribunal 

de Justiça: 

 

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. 
RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. LOTEAMENTO. 
OBRAS DE INFRAESTRUTURA. EXEGESE DO ART. 40 
DA LEI N. 6.766/79. DISCRICIONARIEDADE 
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 parcelamento, 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 obrigação 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,  Je 16/03/2012). 
Agravo regimental improvido.” (STJ, AgRg no REsp nº 
1.310.642/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda 
Turma, DJe 09.03.2015). 
 

“RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE DO 
MUNICÍPIO. LOTEAMENTO. OBRAS DE INFRA-
ESTRUTURA. EXEGESE DO ART. 40 DA LEI N. 
6.766/79. 
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- 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 conveniência. 
Recurso especial não conhecido.” (STJ, REsp  nº 
859.905/RS, Rel. Mauro Campbell Marques, Redator 
do Acórdão Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, DJe 
16.03.2012) 
 

No mesmo sentido, já decidiu esta Corte: 

 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEA- 
MENTO IRREGULAR. ACIONAMENTO SIMULTÂNEO DO 
MUNICÍPIO E DOS LOTEADORES. SENTENÇA DE 
EXTINÇÃO DO FEITO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO QUANTO À ASSINALADA ILE- 
GITIMIDADE PASSIVA DO ENTE MUNICIPAL E DE 
AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL (EM RELAÇÃO 
AOS LOTEADORES). VERTICALIZADO EXAME DO 
DOSSIÊ DOCUMENTAL QUE INFORMOU O CADERNO 
RECURSAL QUE REVELA A JUSTEZA DA DELIBERAÇÃO 
SENTENCIAL ORA ENFOCADA TANTO EM RELAÇÃO À 
ATUAL EXEGESE JURISPRUDENCIAL TRABALHADA 
PELO ART. 40 DA LEI 6.766/79 COMO NO QUE SE 
REFERE À PRECEDENTE E SIMILAR CONDENAÇÃO NA 
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER MOVIMENTADA 
PELA ASSOCIAÇÃO DOS ADQUI- RENTES DOS LOTES.  
I- A responsabilidade atribuída ao Município pelo art. 
40 da Lei 6.766/79 é solidária, objetiva e ilimitada 
quanto ao seu dever de fiscalizar e exigir a 
regularização do loteamento pelos loteadores (pois é 
o responsável pelo parcelamento, uso e ocupação do 
solo urbano, atividade essa que é vinculada, e não 
discricionária); porém (dita responsabilidade) é 
subsidiária para fins de execução direta desta 
regularização, frente à própria facultatividade 
insculpida na letra da lei referida.  
II- A condenação chumbada na ação cominatória 
(ajuizada em 2003 pela associação dos adquirentes 
contra os loteadores) efetivamente esvaziou o objeto 
do feito maneado pelo Ministério Público em 2004, 
tanto porque inegável é que esta ação civil pública 
buscava exatamente o mesmo resultado prático já 
obtido naquela (cominatória), como porque não pode 
aqui haver o bisar da condenação já consolidada no 
leito daquela primeira lide (sob pena de se admitir 
que um mesmo fato gere duplo penalizar). RECURSO 
DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJPR, 
Ap. nº 1317342-1, Rel. Guido Döbeli, Quarta Câmara 
Cível, DJe 15.04.2015) 
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Logo, a regularização da área incumbe 

tanto ao loteador quanto ao Município. Tal, contudo, não 

implica responsabilidade solidária do Município pela 

regularização.  

A jurisprudência firmou-se no sentido de 

que a responsabilidade do ente público é subsidiária, conforme 

se verifica dos seguintes precedentes do Tribunal de Justiça do 

Rio Grande do Sul: 

 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO 
ESPECIFICADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. "INVASÃO 
DA PORTELINHA". MUNICÍPIO DE SANTA 
MARIA. LOTEAMENTO IRREGULAR. REALIZAÇÃO DAS OBRAS 
DE INFRA-ESTRUTURA. CONCESSÃO DE MEDIDA EM FACE 
DO PODER PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. É certo que a 
moradia digna, em observância às políticas fundiárias e de 
meio-ambiente, bem como à ordem urbanística, é direito 
garantido pela Constituição Federal, constituindo séria 
questão a ser considerada. Há, todavia, inúmeros outros 
direitos constitucionalmente assegurados, não 
implementados, incumbindo exclusivamente à atividade 
administrativa resolver a questão, sob pena de a conduta 
do administrador restar pautada pelo ajuizamento e 
decisões prolatadas em ações judiciais, comprometendo a 
independência entre os Poderes. Necessidade de viabilizar 
dilação probatória, ante a relevância das medidas 
pleiteadas no caso concreto, envolvendo providências 
atinentes à realização das obras de infra-estrutura no 
loteamento, impossibilitando-se a concessão da medida 
pleiteada com a amplitude buscada pelos autores. 
Precedentes do TJRGS, STJ e STF. RESPONSABILIDADE 
SUBSIDIÁRIA DA MUNICIPALIDADE. DETERMINAÇÃO EM 
FACE DO ESTADO. DESCABIMENTO. Tratando-se de 
loteamento, é subsidiária a responsabilidade imputada à 
municipalidade, não podendo ser compelida liminarmente à 
realização de obra de infraestrutura. Precedentes do TJRGS. 
Descabimento de determinação de qualquer medida em 
face do Estado do Rio Grande do Sul. LOTEAMENTO 
IRREGULAR  . INFRA-ESTRUTURA DA REDE DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA. REGULARIZAÇÃO. 
RESPONSABILIDADE DO LOTEADOR. ARTS. 5º, PARÁGRAFO 
ÚNICO, E 18, DA LEI Nº 6.766/79. LIGAÇÃO DE ÁGUA PELA 
CORSAN E CANALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TUTELA 
INDEFERIDA. Não detém a CORSAN legitimidade para a 
ligação de água e canalização para a rede de 
abastecimento de água, tratando-se de responsabilidade 
do loteador a obra de infra-estrutura, nos termos dos arts. 
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5º, parágrafo único, e 18, da Lei nº 6.766/79. Não obstante 
se trate de bem essencial, ausente a canalização, não há 
como se determinar à CORSAN a ligação para 
fornecimento de água, uma vez que somente é 
responsável pela finalização da rede de abastecimento, 
com a ligação depois de concluída a infra-estrutura devida. 
Tratando-se de responsabilidade do loteador ou dos 
ocupantes da área, não se impõe, em sede de cognição 
sumária, obrigação ao Município e à CORSAN. Precedentes 
do TJRGS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ÁREA 
INVADIDA. OBRIGAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA ATÉ O 
PONTO DE ENTREGA. MEDIDA INDEFERIDA. Não é possível 
responsabilizar a concessionária pela regularização da 
rede e fornecimento de energia elétrica nos imóveis dos 
demandantes, situados em área invadida. Não obstante se 
trate de bem essencial, sem a correspondente infra-
estrutura para o recebimento de energia elétrica, 
impossibilita-se a prestação pela concessionária, a quem 
compete providen entrega da unidade consumidora, e não 
internamente. Arts. 14 e 15 da Resolução 414/10 da 
ANEEL. Precedentes do TJRGS. Agravo de instrumento a 
que se nega seguimento. (TJRS, AI nº 70058733171, 
Vigésima Segunda Câmara Cível, Rel. Carlos Eduardo 
Zietlow Duro, Julgado em 27/02/2014) 

 
“APELAÇÂO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTO. 
RESPONSABILIDADE DO LOTEADOR. RESPONSABILIDADE 
SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO. PRELIMINARES AFASTADAS. 
PRECLUSÃO. 1. Preliminares que, ou se confundem com o 
mérito, ou se encontram preclusas. 2. As questões 
relativas às áreas urbanas, tais quais ampliação, criação, 
modificação, etc., são de natureza essencialmente pública, 
de competência, portanto, das entidades públicas, e, mais 
precisamente, no caso concreto, dos Municípios. A partir 
do momento, contudo, 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 
responsabilidades que seriam, originariamente, do ente 
público. A responsabilidade, prima facie, é das loteadoras, 
passando a ser do ente público apenas e tão-somente na 
impossibilidade ou no não-agir daquela. Não há como 
buscar responsabilizar o Município solidariamente, se o 
particular, ao parcelar o solo urbano, assume 
responsabilidades que seriam ordinariamente do ente 
público. Entendo assim, se estaria dando às loteadoras os 
benefícios (na comercialização) e à municipalidade o ônus 
(na regularização). Loteadora alguma iria investir na 
regularização de loteamento se pudesse contar com uma 
co-responsabilização, modo solidário, do Município. 3. 
Caracterizado nos autos o parcelamento do solo urbano, por 
particular, na forma de loteamento, deve a parte 
demandada ser responsabilizada pela regularização da 
área. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA EXPLICITADA.” 
(TJPR, Ap. nº 70047205927, Primeira Câmara Cível, Rel. 
Des. Carlos Roberto Lofego Caníbal, julgado em 
05/09/2012). 
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Portanto, conheço do recurso de apelação e 

lhe dou parcial provimento, no sentido de afastar a 

responsabilidade solidária do ente municipal às obrigações de 

fazer consistentes na regularização da inscrição imobiliária e 

da licença ambiental, bem como atinente à implantação das 

obras de infraestrutura, vez que se trata de responsabilidade 

subsidiária. No mais, a sentença deve ser mantida em 

reexame necessário, conhecido de ofício. 

 

III – DECISÃO. 

 

Diante do exposto, ACORDAM os 

Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal 

de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, em 

conhecer do recurso de apelação e lhe dar parcial provimento, 

mantendo-se a sentença quanto as demais teses, em reexame 

necessário, conhecido de ofício, nos termos do voto. 

 

Participaram do julgamento os Senhores 

Desembargadores Nilson Mizuta (presidente, com voto), Luiz Mateus 

de Lima e Adalberto Jorge Xisto Pereira. 

 

Curitiba, 10 de novembro de 2015. 

 

LUIZ MATEUS DE LIMA 

Desembargador Relator 
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