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CONSULTA 104/2015

PA MPPR 0062.15.00083-4 (originário)

PA MPPR 0046.15.078843-1  (CAOPJ-HU)

EMENTA:  Efeitos  da  Instrução  Normativa/Incra/no

82  de  2015,  especialmente  no  que  tange  ao
parcelamento de imóveis rurais para fins urbanos,
anteriormente  regulado  pela  revogada  Instrução
Normativa  17-b  de  1980  (Item  3.3).
Estabelecimento  de  competências,  critérios  de
caracterização e procedimentos para conversão de
uso  rural  para  urbano  do  solo.  Necessidade  de
comprovação  de  que  o  imóvel  se  acha  inserido
dentro do perímetro urbano, conforme Plano Diretor
ou  correlata  legislação  municipal.  Conjugada
inteligência com os arts. 3o e 53 da Lei 6.766/79.
Impossibilidade  de  produção  de  loteamentos  fora
da  zona  urbana,  de  expansão  urbana  ou  de
urbanização específica, pela incompatibilidade dos
tipos de uso do solo, além de inadmissibilidade de
subdivisão  abaixo  do  módulo  rural.  Alteração
perimetral que deve observar o rito e requisitos do
art. 42-B do Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001). 

Solicita  a  1a Promotoria  de  Justiça  de  Ibiporã  aclaramentos

acerca  dos  efeitos  revocatórios  da  Instrução  Normativa/Incra/no

82/2015,  especialmente  sobre  parcelamento/desmembramento  de
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imóveis  rurais  para  fins  urbanos,  até  então  regulado,  em  caráter

excepcional, pela revogada Instrução Normativa 17-b de 1980

O  questionamento,  específico,  é  se  a  nova  normativa  vetou

loteamento ou desmembramento em imóvel rural.

É o relato.

Confere-se,  de  plano,  que  a  Instrução  Normativa/Incra/no  82

revogou in totum, em seu art. 35, a Instrução 17-b/1980, logo, o que lá

definido, regras e exceções, não mais tem validade, incidindo, no que

couber, a nova normatização, conjugada com legislação extravagante

já vigente como Estatuto da Terra, Estatuto da Cidade e Lei 6766/79.

Na epigrafada Inst. Norm. 82 constatam-se algumas referências

à  natureza  urbana  de  área  que  era  considerada  rural,  como,  por

exemplo, no tangente à descaracterização do imóvel como rural por

estar sua área total inserida no perímetro urbano consoante legislação

municipal, inclusive plano diretor, e ter perdido sua destinação rurícula

(art.11, III, a). 

No Capítulo VI (descaracterização para fins urbanos), arts.19 a

21, seguindo o processo de desconfiguração da área rural, é previsto

(art.21) que a atualização e a regularidade cadastral do imóvel serão

de responsabilidade dos titulares ou do Município de sua localização.

No  artigo  22,  estão  os  requisitos  para  requerer  a

descaracterização rural da área e no rol, para o que interessa a esta
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análise,  tem-se  o  inciso  III,  que  exige  declaração  de  inserção  do

imóvel em  perímetro urbano e que é interesse dos titulares usá-lo

para fins urbanos. No artigo 23 exige-se (II)  certidão municipal de

localização  atestando  que  o  imóvel  está  em perímetro  urbano

(conferir neste sentido art. 25 III).

Conquanto se saiba que a mera inserção no perímetro urbano

não descaracteriza, por automático, a função rural de uma gleba, vez

que esta é conformada pelo tipo de uso que a ela se dá (podendo, em

tese, existir  imóveis rurais, isto é,  com destinação rurícula1,  mesmo

dentro  do  perímetro  urbano),  a  contrario  sensu,  não  é  admissível

urbanização  senão  nos  lindes  das  zonas  urbanas,  de  expansão

urbana ou de urbanização específica. Nesse sentido, é expresso o art.

3o da  Lei  6.766/79  a  constranger  o  parcelamento  do  solo,  como

primeiro dos atos de urbanização:

Art. 3o Somente será admitido o parcelamento do solo para

fins urbanos em zonas urbanas, de expansão urbana ou de

urbanização específica, assim definidas pelo plano diretor ou

aprovadas por lei municipal. 

1 O conceito jurídico de imóvel rural consta da Lei n. 4.504/1964:

Art. 4º Para os efeitos desta Lei, definem-se:

I  -  "Imóvel  Rural",  o prédio rústico,  de área contínua qualquer que seja a sua

localização  que  se  destina  à  exploração  extrativa  agrícola,  pecuária  ou  agro-

industrial,  quer  através  de  planos  públicos  de  valorização,  quer  através  de

iniciativa privada;
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Ademais, determina o mesmo diploma que qualquer conversão

de uso do solo rural para urbano sejam precedidas de anuência do

INCRA, do Município e do respectivo órgão metropolitano:

Art. 53. Todas as alterações de uso do solo rural para fins

urbanos  dependerão  de  prévia  audiência  do  Instituto

Nacional  de  Colonização  e  Reforma  Agrária  -  INCRA,  do

Órgão  Metropolitano,  se  houver,  onde  se  localiza  o

Município,  e  da  aprovação  da  Prefeitura  municipal,  ou  do

Distrito Federal quando for o caso, segundo as exigências da

legislação pertinente. 

Certa controvérsia,  todavia,  orbitava em torno da definição de

tais  “zonas  urbanas”,  conquanto  a  Lei  11.977/2009  já  houvesse

sanado a questão, ao menos para fins de regularização fundiária:

Art.  47.  Para  efeitos  da  regularização  fundiária  de
assentamentos urbanos, consideram-se: 
I  –  área  urbana:  parcela  do  território,  contínua  ou  não,
incluída no perímetro urbano pelo Plano Diretor ou por lei
municipal específica;  

Se  alguma  dúvida  ainda  pairava  de  que  o  mesmo

enquadramento se aplica  no que tange aos parcelamentos do solo

para  fins  urbanos,  ela  não  pode sobreviver  à  edição  da  IN-INCRA

82/2015, cujo texto bem clarifica a matéria. 
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E não apenas  a  radiografia  do  ordenamento  jurídico  vigente

conduz  ao  rechaço  dos  parcelamentos  com  finalidade  urbana  em

áreas rurais. Respalda-o também a mais atualizada doutrina:

Assim, o parcelamento de imóvel rural (localizado em zona

rural)  para  fins  urbanos  só  é  possível  se  lei  municipal

redefinir o seu zoneamento, transformando a zona rural ou

parte dela (onde se encontra o imóvel) em zona urbana ou

de expansão urbana.(...)

Como  o parcelamento de imóvel rural para fins urbanos

deve ser precedido de lei municipal que o inclua na zona

urbana  ou  de  expansão  urbana  do  Município,  a

regularização  fundiária  se  torna  praticamente  impossível

esses parcelamentos são clandestinos e consolidados. Além

das dificuldades inerentes  à  regularização de qualquer

outro loteamento clandestino (art.4º, da Lei 6.766/79),

no caso dos parcelamentos urbanos em zona rural ainda

há necessidade de uma atuação verdadeiramente política

do  Poder  Público  Municipal,  pois  nessa  hipótese  a

adequação registrária do imóvel depende não apenas da

boa  vontade  do  Poder  Executivo,  mas  também  da

aprovação  de  lei  pelo  Poder  Legislativo,  o  que  muitas

vezes  não  ocorre  por  motivos  político-partidários  e

contrários ao interesse social.2 

2 STIFELMAN, Anelise Grehs e GARCEZ, Rochelle Jelinek. Do Parcelamento do
Solo  com fins  urbanos em zona  rural  e  da  aplicação da lei  n.  6.766/79 e do
provimento n. 28/04 da CGJ/RS (Projeto More Legal III), pp. 6-8. Disponível em:
<http://www.amprs.org.br/arquivos/comunicao_noticia/DO%20PARCELAMENTO
%20DO%20SOLO.pdf> Acesso em: 13/10/2015)
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Nem  poderia  ser  divergente  a  interpretação  abraçada  pelos

órgãos ministeriais das mais variadas unidades da federação. A título

exemplificativo, o Ministério Público do Estado de Goiás uniformizou,

ainda no ano de 2010, o entendimento institucional sobre a questão

por meio de “jurisprudência interna”. In litteris:

Cabe ao Ministério Público a fiscalização no processo de
discussão  de  modificação  do  zoneamento  urbano,
inclusive quanto aos dispositivos do Estatuto da Cidade
(audiência pública) e a necessária manifestação prévia do
INCRA.  Nesse  caso,  poderá  articular  com a  Corregedoria
Geral de Justiça para expedição de ato normativo sobre a
questão. Na hipótese de impossibilidade de regularização
deste loteamento de chácaras e sítios de recreio na zona
rural,  seja pela não edição de lei  municipal  alterando o
zoneamento  ou  pelo  não  atendimento  dos  requisitos  da
Instrução  Normativa  17-b  do  INCRA,  ou  inviabilidade  de
instalação de infraestrutura necessária, prevista na Lei nº
6.766/79,  deverá  o  Ministério  Público  pleitear  o
desfazimento do loteamento.3

Agregue-se, ainda, ao conteúdo da orientação supra, a inovação

aportada  pela  Lei  n.  12.608/2012  ao  Estatuto  da  Cidade,  com

inclusão  do  art.  42-B,  o  qual  regula  toda  e  qualquer  expansão

perimetral.  A  intentio  legis  é  justamente  repelir  alterações

3 Ministério Público do Estado de Goiás - Centro de Apoio Operacional do Meio
Ambiente.  Jurisprudência Interna:  Parcelamento do Solo – Chácaras e Sítios de
Recreio.  Assentada  em  12/03/2010.  Disponível  em:
http://www.mp.go.gov.br/portalweb/hp/9/docs/jurisprudencia_interna_-
_sitios_de_recreio.pdf Acesso em: 13/10/2015.

Rua Marechal Deodoro, 1028, 6º andar – Centro – Curitiba (PR) – CEP 80.060-010 – Tel.: (41) 3250-4870

6

http://www.mp.go.gov.br/portalweb/hp/9/docs/jurisprudencia_interna_-_sitios_de_recreio.pdf
http://www.mp.go.gov.br/portalweb/hp/9/docs/jurisprudencia_interna_-_sitios_de_recreio.pdf


Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Habitação e Urbanismo

arbitrárias que pretendam unicamente beneficiar a particulares, sem

embasamento técnico, planejamento, prévio ordenamento territorial

e medidas de mitigação, compensação ou contrapartidas financeiras:

Art.  42-B.  Os  Municípios  que  pretendam  ampliar  o  seu
perímetro  urbano  após  a  data  de  publicação  desta  Lei
deverão  elaborar  projeto  específico  que  contenha,  no
mínimo:     
 I - demarcação do novo perímetro urbano;     
 II - delimitação dos trechos com restrições à urbanização e
dos  trechos  sujeitos  a  controle  especial  em  função  de
ameaça de desastres naturais;    
 III - definição de diretrizes específicas e de áreas que serão
utilizadas para infraestrutura, sistema viário, equipamentos
e instalações públicas, urbanas e sociais;      
 IV - definição  de  parâmetros  de  parcelamento,  uso  e
ocupação do solo, de modo a promover a diversidade de
usos e contribuir para a geração de emprego e renda;    
 V - a previsão de áreas para habitação de interesse social
por meio da demarcação de zonas especiais  de interesse
social e de outros instrumentos de política urbana, quando
o uso habitacional for permitido;      
 VI - definição de diretrizes e instrumentos específicos para
proteção ambiental  e  do  patrimônio  histórico  e  cultural;
e    
 VII - definição  de  mecanismos  para  garantir  a  justa
distribuição dos ônus e benefícios decorrentes do processo
de  urbanização  do  território  de  expansão  urbana  e  a
recuperação para a coletividade da valorização imobiliária
resultante da ação do poder público.
 § 1o  O projeto específico de que trata o caput deste artigo
deverá  ser  instituído  por  lei  municipal  e  atender  às
diretrizes do plano diretor, quando houver.    
 §  2o  Quando  o  plano  diretor  contemplar  as  exigências
estabelecidas  no caput,  o  Município  ficará  dispensado da
elaboração do projeto específico de que trata o caput deste
artigo.
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 § 3o  A aprovação de projetos de parcelamento do solo no
novo perímetro urbano ficará condicionada à existência do
projeto específico e deverá obedecer às suas disposições.   

É  verdade  que  a  Instrução  Normativa  17-b  trazia,

excepcionalmente, no item 3.3, conforme transcrito na Recomendação

Administrativa Conjunta 01/15 da Promotoria de Justiça consulente,

previsão referente a parcelamentos com vistas à formação de núcleos

urbanos,  ou  formação  de  sítios  de  recreio  ou  industrialização,

dispositivo, aliás, que causava problemas tanto na descaracterização

rurícula  da  área,  quanto  na  desatenção  ao  perímetro  urbano,

provocando  urbanizações  e  adensamentos  fora  da  infraestrutura

planejada da municipalidade, ou, o que é mais grave, a geração não

planejada e dirigida de novos perímetros urbanos.

Com a  Instrução  Normativa  82  a  exceção  não mais  persiste,

tanto que no seu art. 30, conferida a permanência dos fins rurais da

área, o Incra indeferirá o cancelamento do cadastro rural.

A  conclusão  que  se  retira  da  revogação  expressa  da

Instrução  17-b  é,  mesmo,  conforme  questionado  pelo  órgão

ministerial  de  Ibiporã,  pela  vedação  de  loteamento  ou

desmembramento  em  imóvel  rural,  entendido  este  como:  a)  o

imóvel  situado  fora  do  perímetro  urbano  (em  “zona  rural”,

portanto); ou b) o imóvel que, mesmo situado dentro do perímetro

urbano,  ainda  não  tenha  sido  objeto  da  descaracterização

cadastral de que trata a IN 82/2015 do INCRA.
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Em suma,  e  de acordo com o entendimento já  anteriormente

sustentado por este Centro de Apoio Operacional, o procedimento que

agora se consolida normativamente é o seguinte: 

i)  elaboração  do  projeto  ou  plano  de  expansão  urbana,  em

observância às regras do art. 42-B da Lei 10.257/2001;

ii) aprovação de lei específica de alteração do perímetro urbano,

a qual deverá trazer o sobrereferido plano como anexo, observando o

mesmo rito participativo e a mesma hierarquia legislativa exigidos do

Plano Diretor, vez que a delimitação do Perímetro Urbano integra-o em

sentido  material  (vide  art.  3o,  III  da  Lei  Estadual  15.229/2006  e

Consideração Técnica 12/2013 do CAOPJ-HU/MPPR);

iii) requerimento ao INCRA por parte do titular do imóvel ou do

Município de localização, para descaracterização cadastral como rural

e conversão para uso urbano, conforme IN 82/2015;

iv)  anuência  da  conversão  de  uso  solo  de  rural  para  urbano

também pelo Município e pelo respectivo órgão metropolitano, quando

houver, segundo demanda o art. 53 da Lei 6.766/1979.

Somente depois dessas diligências é que se poderá dar início ao

processo de licenciamento e autorização do parcelamento do solo.

Encerrando, embora não se tenha a exposição de motivos da

edição  da  Instrução Normativa/Incra/82/15,  avulta,  de  conformidade

com o que se já tem defendido em seara de Direito à Cidade, que o
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temário urbanístico seja regulado pelo conjunto normativo específico,

qual  seja  a  Constituição  Federal  (art.182  e  segs),  o  Estatuto  da

Cidade, a Lei da Mobilidade Urbana, a Lei 6766/79, no que couber o

Estatuto  da  Metrópole  e  as  normas  municipais  respectivas,

destacando-se o Plano Diretor  e todas as leis e regulamentos dele

derivados. A propriedade na Zona Rural estará adstrita à legislação

específica, destacando-se aqui o Estatuto da Terra4.

Infere-se nova e positiva tendência, com o advento da Instrução

Normativa 82, de se estabelecer, claramente, competências, critérios

de  caracterização e  procedimento  de  conversão  rural-urbano,  tema

que vem angustiando sobremaneira nossas cidades brasileiras.

É a consulta.

Curitiba, 13 de outubro de 2015.

ALBERTO VELLOZO MACHADO
PROCURADOR DE JUSTIÇA

4  Art.  65.  O  imóvel  rural  não  é  divisível  em  áreas  de  dimensão  inferior  à
constitutiva do módulo de propriedade rural. 

(...)

§ 5o  Não se aplica o disposto no caput deste artigo aos parcelamentos de
imóveis  rurais  em dimensão  inferior  à  do  módulo,  fixada  pelo  órgão  fundiário
federal, quando promovidos pelo Poder Público, em programas oficiais de apoio à
atividade  agrícola  familiar,  cujos  beneficiários  sejam  agricultores  que  não
possuam outro imóvel rural ou urbano. (Incluído pela Lei nº 11.446, de 2007).

§ 6o  Nenhum imóvel rural adquirido na forma do § 5o deste artigo poderá
ser desmembrado ou dividido. (Incluído pela Lei nº 11.446, de 2007).
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