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AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1107852-5, DA 

COMARCA DE MAMBORÊ 

Agravantes : LUIZ ANTONIO BELESKI e SILVANA 

TALEGNANI TOZETTO BELESKI  

Agravado : MINISTÉRIO PÚBLICO  

Relator : Des. LEONEL CUNHA 

 

 

EMENTA 

 

1) DIREITO ADMINISTRATIVO. PARCELAMENTO DO 

SOLO. PRETENSÃO DE LOTEAMENTO. DEFERIMENTO DE 

AUTORIZAÇÃO PARA DESMEMBRAMENTO. ILEGALIDADE 

EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. NÃO CUMPRIMENTO 

DOS REQUISITOS LEGAIS. 

 
a) A Lei nº 6766/79, que dispõe sobre o 

parcelamento do solo municipal, preceitua que: "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 
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lotes destinados a edificação, com abertura de novas 

vias de circulação, de logradouros públicos ou 

prolongamento, modificação ou ampliação das vias 

existentes. § 2º- considera-se desmembramento a 

subdivisão de gleba em lotes destinados a edificação, 

com aproveitamento do sistema viário existente, desde 

que não implique na abertura de novas vias e 

logradouros públicos, nem no prolongamento, 

modificação ou ampliação dos já existentes.” 

   

b) Portanto, a legislação diferencia loteamento de 

desmembramento, conceituando aquele como a 

subdivisão de gleba em lotes destinados a edificação, 

com abertura de novas vias de circulação, de 

logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou 

ampliação das vias existentes. 

  

c) Restou incontroverso nos autos que, segundo o 

conceito legal, os Agravantes pretendem o 

parcelamento do solo urbano mediante loteamento, já 

que visam a subdivisão de gleba em lotes destinados a 

edificação, com abertura de novas vias de circulação, 

de logradouros públicos ou prolongamento, modificação 

ou ampliação das vias existentes. 
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 d) Assim, há aparente ilegalidade, em sede de 

cognição sumária, na concessão de Alvará de Licença 

aos Agravantes autorizando "(...) proceder o 

DESMEMBRAMENTO do lote 45-B (...)", porque, como 

demonstrado, não é caso de desmembramento, mas 

sim de loteamento, que possui exigências mais 

rigorosas e diferenciadas para sua autorização. 

 
e) Nessas condições, deve ser mantida a decisão 

liminar, considerando que há, em sede de cognição 

sumária, aparente ilegalidade na autorização para 

desmembramento, já que os Agravantes não obtiveram 

autorização para loteamento, que, pelas características 

do imóvel, é a modalidade exigida em lei, no caso, para 

o parcelamento do solo. 

 
 2) AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE NEGA 

PROVIMENTO. 

 

Vistos, RELATÓRIO 

 

 1) MINISTÉRIO PÚBLICO ajuizou AÇÃO 

CIVIL PÚBLICA em face do LUIZ ANTONIO BELESKI, 

SILVANA TALEGNANI TOZETTO BELESKI e MUNICÍPIO DE 

BOA ESPERANÇA, afirmando que: a) descobriu 
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irregularidades em parcelamento do solo urbano; b) 

embora sem registro no cartório imobiliário, iniciou-se a 

infraestrutura do imóvel, com a instalação de postes de 

iluminação pública e rede de abastecimento de água; 

c) houve a alienação de lote sem que o parcelamento 

do imóvel tivesse sido registrado; d) a dispensa de 

melhoramentos públicos realizada pelo Município é 

ilegal; e) o parcelamento do solo na modalidade de 

loteamento possui diversas exigências legais, dentre 

elas a prévia aprovação do projeto de loteamento no 

âmbito municipal, que não foram observadas. Pediu 

liminar, suspendendo a continuidades das obras no 

loteamento e a comercialização dos lotes. 

 
 2) O Juiz “a quo” (fls. 28/40) deferiu o 

pedido liminar, "suspendendo os efeitos da Declaração 

que dispensa os réus Luiz Antônio Beleski e Silvana 

Talegnani Tozetto Beleski de realizar melhoramentos 

públicos; suspendo os efeitos dos registros das 

matrículas decorrentes da subdivisão ocorrida no Lote 

B- 45, de propriedade de Luiz Antônio Beleski e Silvana 

Talegnani Tozetto Beleski, devendo constar nas 

matrículas derivadas a existência da presente 

demanda; Determino que os réus Luiz Antônio Beleski e 

Silvana Talegnani Tozetto Beleski se abstenham de 
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comercializar os lotes, por si, ou por terceiros, sob pena 

de incidir em crime e pena de multa que fixo em R$ 

300.000,00 (trezentos mil reais) para cada lote 

transacionado em descumprimento a esta 

determinação; Determino que os réus Luiz Antônio 

Beleski e Silvana Talegnani Tozetto Beleski afixem 

placas de advertência de tamanho apropriado, com  

letras legíveis a uma distância mínima de quinze 

metros e em local de fácil visualização a todos os que 

passem pelo loteamento, que ele se encontra em 

situação irregular, prevenindo assim que terceiros 

incautos adquiram lotes no local sem prévio 

conhecimento de tal circunstância; Determino que os 

réus Luiz Antônio Beleski e Silvana Talegnani Tozetto 

Beleski se abstenham de prosseguir com obras de 

infraestrutura nos lotes objeto da presente demanda; 

Determino que o Município de Boa Esperança se 

abstenha de conceder alvarás/licenças de construção 

nos lotes objeto do referido parcelamento irregular, 

bem como notifique eventuais adquirentes para que 

não iniciem e/ou paralisem eventuais obras na 

localidade" (fls. 39/40). 

 
 3) LUIZ ANTONIO BELESKI e SILVANA 

TALEGNANI TOZETTO BELESKI agravaram de 
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instrumento (fls. 5/23), alegando que: a) são 

proprietários do imóvel denominado chácara nº 45-B, 

com área total de 10.514,45 metros quadrados, 

registrada no Registro de Imóveis de Mamborê sob 

matrícula nº 10.331; b) após obterem informações, 

decidiram parcelar o solo através do procedimento de 

desmembramento; c) assim, elaboraram o projeto de  

subdivisão com memoriais descritivos, apresentando-os 

ao Município de Boa Esperança, que os aprovou, 

inclusive com a dispensa de realizar melhoramentos 

públicos, obtendo, ainda, anuência do Instituto 

Ambiental do Paraná; d) como a documentação estava 

regular, em 05 de fevereiro de 2013, o registro de 

imóveis realizou o desmembramento solicitado da 

chácara 45-B; e) a partir de então, deram início à 

abertura de duas vias e galerias pluviais; f) todavia, 

foram surpreendidos com a presente Ação Civil Pública; 

g) há perigo de dano na demora, porque estão 

impossibilitados de executar o asfaltamento e a 

comercialização dos terrenos; h) investiram bastante 

dinheiro na realização das obras; i) agiram com boa-fé 

no desmembramento do imóvel; j) o desmembramento 

ocorreu conforme a legalidade; k) há infraestrutura no 

imóvel, o que permite o desmembramento da área; l) 
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não há "fumus boni iuris" ou "periculum in mora" para 

deferimento da liminar; m) deve ser permitida a 

continuidade das obras. 

 
 4) MINISTÉRIO PÚBLICO apresentou 

contrarrazões (fls. 705/707). 

 
 É o relatório. 

 

FUNDAMENTAÇÃO 

 
 Trata-se de Agravo de Instrumento 

interposto em face da decisão, que reconheceu, em 

sede de liminar, possível ilegalidade no loteamento do 

imóvel denominado "45-B". 

 
 A Lei nº 6766/79, que dispõe sobre o 

parcelamento do solo municipal, preceitua: 

 
 "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 a edificação, com 

abertura de novas vias de circulação, de logradouros 
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públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação 

das vias existentes. 

 § 2º- considera-se desmembramento a 

subdivisão de gleba em lotes destinados a edificação, 

com aproveitamento do sistema viário existente, desde 

que não implique na abertura de novas vias e 

logradouros públicos, nem no prolongamento, 

modificação ou ampliação dos já existentes." 

 
 Portanto, a legislação diferencia 

loteamento de desmembramento, conceituando aquele 

como a subdivisão de gleba em lotes destinados a 

edificação, com abertura de novas vias de circulação, 

de logradouros públicos ou prolongamento, modificação 

ou ampliação das vias existentes. 

 
 No caso, pretende-se o parcelamento do 

solo por intermédio da modalidade de loteamento e não 

de desmembramento, conforme se constata da 

declaração do Engenheiro responsável Antônio Marcelo 

da Silva e Siveira, que afirmou: a) "(...) indagado a 

respeito da declaração em que concedeu Alvará de 

Licença para que Luiz Antônio Beleski e Silvana 

Talegnani Tozetto Beleski, isentando da execução de 

melhoramentos públicos, informou que entendeu que a 
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eustão se tratava de um lote como um todo, ou seja, a 

Gleba inteira, de fato, estaria localizada no perímetro 

urbano, já servido de melhoramentos públicos; que, 

deu a declaração sem ter ciência de que se pretendia 

realizar um futuro parcelamento; que, se caso o 

loteador da Gleba a que se refere o Lote B-45 cumprir o 

planejamento constante do mapa topográfico constante 

dos autos, todos os lites precisarão de melhoramentos 

públicos; que, se tivesse ciência de que a declaração 

tinha por finalidade a realização de desmembramento, 

não teria declarado a dispensa dos melhoramentos; 

que, observando o mapa topográfico, o declarante 

afirma que se trata de loteamento, eis que as vias a 

serem abertas serão logradouros públicos, cujas 

escrituras já estão no nome do município (...)" (f. 33). 

 
 O próprio Agravante, Luiz Antônio Beleski, 

reconhece que o caso é de loteamento e não de 

desmembramento, sustentando que: "(...) esclarece 

que o projeto de subdivisão urbana já se encontra 

aprovado pela Prefeitura Municipal; que, o loteamento 

não se encontra registrado; que, no loteamento já 

existe água e luz; que, foi o declarante quem 

providenciou a colocação de postes; que, a 

pavimentação asfáltica será realizado por conta do 
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declarante, bem como toda infraestrutura como 

galerias pluviais e meio fio (...)" (f. 32). 

 
 Assim, segundo o conceito legal, os 

Agravantes pretendem o parcelamento do solo urbano 

mediante loteamento, já que visam a subdivisão de 

gleba em lotes destinados a edificação, com abertura 

de novas vias de circulação, de logradouros públicos ou  

prolongamento, modificação ou ampliação das vias 

existentes. 
 
 Nessas condições, há aparente ilegalidade, 

em sede de cognição sumária, na concessão de Alvará 

de Licença aos Agravantes autorizando "(...) proceder o 

DESMEMBRAMENTO do lote 45-B (...)" (f. 242), porque, 

como demonstrado, não é caso de desmembramento, 

mas sim de loteamento, que possui exigências mais 

rigorosas e diferenciadas para sua autorização. 

 
 Isso porque, diferentemente do 

desmembramento, os loteamentos deverão atender, 

pelo menos, aos seguintes requisitos (artigo 4º da Lei 

nº 6766/79):  

 “I - as áreas destinadas a sistemas de 

circulação, a implantação de equipamento urbano e 

comunitário, bem como a espaços livres de uso público, 
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serão proporcionais à densidade de ocupação prevista 

pelo plano diretor ou aprovada por lei municipal para a 

zona em que se situem. 

  II - os lotes terão área mínima de 125m² 

(cento e vinte e cinco metros quadrados) e frente 

mínima de 5 (cinco) metros, salvo quando o loteamento 

se destinar a urbanização específica ou edificação de 

conjuntos habitacionais de interesse social, 

previamente aprovados pelos órgãos públicos 

competentes;  

 III - ao longo das águas correntes e 

dormentes e das faixas de domínio público das rodovias 

e ferrovias, será obrigatória a reserva de uma faixa 

não- edificável de 15 (quinze) metros de cada lado, 

salvo maiores exigências da legislação específica;  

 IV - as vias de loteamento deverão 

articular- se com as vias adjacentes oficiais, existentes 

ou projetadas, e harmonizar-se com a topografia local. 

 § 1º A legislação municipal definirá, para 

cada zona em que se divida o território do Município, os 

usos permitidos e os índices urbanísticos de 

parcelamento e ocupação do solo, que incluirão, 

obrigatoriamente, as áreas mínimas e máximas de 

lotes e os coeficientes máximos de aproveitamento. 
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  § 2º - Consideram-se comunitários os 

equipamentos públicos de educação, cultura, saúde, 

lazer e similares. 

 § 3º Se necessária, a reserva de faixa não- 

edificável vinculada a dutovias será exigida no âmbito 

do respectivo licenciamento ambiental, observados 

critérios e parâmetros que garantam a segurança da 

população e a proteção do meio ambiente, conforme 

estabelecido nas normas técnicas pertinentes. 

  Art. 5º. O Poder Público competente 

poderá complementarmente exigir, em cada 

loteamento, a reserva de faixa non aedificandi 

destinada a equipamentos urbanos. 

 Parágrafo único - Consideram-se urbanos 

os equipamentos públicos de abastecimento de água, 

serviços de esgotos, energia elétrica, coletas de águas 

pluviais, rede telefônica e gás canalizado." 

 

 Diante do exposto, deve ser mantida a 

decisão liminar, considerando que há, em sede de 

cognição sumária, aparente ilegalidade na autorização 

para desmembramento, já que os Agravantes não  

obtiveram autorização para loteamento, que, pelas 

características do imóvel, é a modalidade exigida em 
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lei, no caso, para o parcelamento do solo. 

  
ANTE O EXPOSTO, voto por que seja negado 

provimento ao Agravo de Instrumento. 

 

DECISÃO 

 

ACORDAM os Desembargadores integrantes 

da Quinta Câmara Cível do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DO PARANÁ, por unanimidade de votos em 

negar provimento ao Agravo de Instrumento. 

 
Participaram do julgamento os 

Desembargadores PAULO ROBERTO HAPNER, Presidente 

sem voto, LUIZ MATEUS DE LIMA e ADALBERTO JORGE 

XISTO PEREIRA. 

 
CURITIBA, 05 de novembro de 2013. 

Desembargador LEONEL CUNHA 

Relator 
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