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CONSULTA Nº 118/2016

EMENTA: FRACIONAMENTO DE IMÓVEIS RURAIS ABAIXO DO
MÓDULO MÍNIMO. VEDAÇÃO LEGAL DO ESTATUTO DA TERRA
E  DA  LEI  5.868/1972.  RECOMENDAÇÃO  ADMINISTRATIVA
01/2016 DA [...] PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE [...] PARA COIBIR
ATOS NOTARIAIS E REGISTRAIS CONTRÁRIOS À PROIBIÇÃO.
ÚNICAS EXCEÇÕES: PROGRAMAS DE REFORMA AGRÁRIA E
AGRICULTURA  FAMILIAR,  POLÍTICAS  DE  REGULARIZAÇÃO
FUNDIÁRIA  E  USUCAPIÃO  ESPECIAL  (COM  RESSALVAS).
PRECEDENTES  DO  STF.  ÔNUS  PROBATÓRIO  QUE  RECAI
SOBRE O INTERESSADO. ORIENTAÇÃO DA CORREGEDORIA-
GERAL  DE  JUSTIÇA  DO  PARANÁ  COM  CAUTELAS  E
RESTRIÇÕES  A  SEREM  OBSERVADAS  PELOS  OFICIAIS  E
TABELIÃES.  NÃO  CONTRADIÇÃO.  PARTE  IDEAL  NÃO
ADMISSÍVEL  QUANDO  CARACTERIZA,  NA  PRÁTICA,  LOTE
DETERMINADO.  HIPÓTESES  DOS  DECRETOS  59.428/1966  E
62.504/1968  AFASTADAS.  DIPLOMAS  NÃO  RECEPCIONADOS
PELA  CONSTITUIÇÃO  DE  1988.  INSTRUÇÃO  NORMATIVA
INCRA  82/2015.  PERÍMETRO  URBANO  COMO  FATOR
DEFINIDOR,  PARA  FINS  DE  PARCELAMENTO  DO  SOLO.
FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE RURAL: USO RACIONAL E
ADEQUADO  APROVEITAMENTO.  ATUAÇÃO  MINISTERIAL  EM
ÂMBITO  DE  REGISTROS  PÚBLICOS  QUE  TEM  NATUREZA
ADMINISTRATIVA E NÃO IMPEDE FUTURO QUESTIONAMENTO.
PRECEDENTES DO STJ. UNIFORMIZAÇÃO DE ENTENDIMENTO
ESTADUAL E NACIONAL.  DIRETRIZES DO CNMP. CAUTELAS
ESPECIAIS COM EXPANSÃO PERIMETRAL E ALTERAÇÃO DO
ZONEAMENTO OU PLANO DIRETOR, QUE DEVEM RESPEITAR
O ART. 42-B DO ESTATUTO DA CIDADE (LEI 10.257/2001). 

A [...] Promotoria de Justiça de [...] encaminhou consulta a este Centro de Apoio

Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção ao Meio Ambiente e de Habitação e

Urbanismo, de forma simplificada através de e-mail, informando acerca da existência da

Recomendação  Administrativa  […]  emanada,  em  03  de  agosto  de  2016,  pela  [...]
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Promotoria de Justiça da mesma Comarca, vedando aos Cartórios de Registro de Imóveis

e  aos  Tabelionatos  de  Serviço  Notarial  e  Protesto  o  registro  e/ou  lavratura  de

compromissos de compra e venda,  cessão ou promessa de cessão de direitos sobre

parcelas de imóveis rurais abaixo do módulo permitido pela legislação (20.000m² ou 2ha),

inicialmente acatada de modo espontâneo por seus destinatários.

Juntou o órgão consulente peças referentes aos processos de Dúvida dos Ofícios

Imobiliário e Notarial, suscitadas no mesmo mês e no mês de setembro, respectivamente,

face a pedidos de particulares contrários ao teor do recomendado, originando orientação

da d. Corregedoria-Geral de Justiça do Paraná conforme abaixo se transcreve:

(…)  Os  Registradores  de Imóveis  ao  realizarem as  aberturas  de
matrículas  devem  conciliar  a  necessidade  de  fiscalização  dos
parcelamentos irregulares com o direito de propriedade garantindo
pela Constituição Federal no artigo 5º, inciso XXII, de forma a evitar
fraudes à lei nº 6.766/1979 e assim assegurar o cumprimento dos
deveres urbanísticos. Neste sentido o Registrado deverá tomar as
seguintes cautelas:

a) verificar se há alienações sucessivas de pequenas frações ideais
do  imóvel,  formando  condomínio  com  a  pessoa  sem  nenhuma
afetividade familiar (parentesco) ou outros vínculos especiais, o que
presume que o imóvel está sendo alienado em lotes.

b) verificar a fundo os casos de loteamento rural destinados a fins
urbanos de forma velada, como os relacionados a sítios ou chácaras
de  recreio,  pois  nestes  casos  específicos,  tais  empreendimentos
visam oferecer “lazer”, o que mascara o real fim urbano;

c) analisar se há discrepância entre a área fracionada com o todo
maior;

d)  verificar  se  o  imóvel  rural  possui  área  mínima  que  suporte
fracionamento de acordo com o previsto no Estatuto da Terra;

e)  analisar  se  o  pagamento  é  realizado  em  prestações  e  os
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requisitos da rescisão contratual;

f) se há a indicação de área específica para a fração ideal comprada
pelo adquirente, pois pode revelar que os condomínios estão sendo
atribuídos em quinhões do imóvel, mediante parcelamento do solo
disfarçado sob a forma de condomínio.

g) verificar se a parte ideal  do imóvel  rural  é inferior  ou igual  ao
módulo rural de propriedade rural, pois neste caos pode configurar
parcelamento irregular;

h)  verificar  os  casos  de  condomínio  civil  que  advenham
originalmente  de  uma  causa  sucessória,  pois  os  herdeiros,
posteriormente,  poderão  passar  a  alienar  partes  ideais  dos
respectivos  quinhões  a  terceiros,  sem a  extinção  do  condomínio
criado  no  momento  da  partilha  no  inventário,  o  que  restará
caracterizado o parcelamento do solo;

i) por fim, observar as providências determinadas nos artigos 598 e
682, parágrafo único do Código de Normas

Assim, verificando os registradores no caso concreto de qualquer
uma  das  possíveis  manifestações  e  indícios  de  burla  à  lei  de
parcelamento  do  solo  supramencionadas  deverão  submeter  a
remessa  das  informações  relativas  ao  juiz  Corregedor  do  Foro
Extrajudicial,  ao Ministério  Público e ao Procurador  do Município.
(...)
(Protocolo SEI/TJPR n. 1171304) 

Diante da controvérsia instalada e considerando, igualmente, a sentença de 19 de

agosto de 2016 lançada nos Autos n. […] da Vara da Fazenda Pública de [...] que julgou

“procedente o pedido para determinar a [...]  que se abstenham de negociar, a qualquer

título, frações ideais de dimensões inferiores ao módulo rural sobre o bem imóvel descrito

na matrícula n. [...]” (p. 234), questionou-se:

a) Quais as hipóteses legais em que seria  possível  o  registro  de
área  inferior  ao  módulo  rural  de  20.000  m²,  vez  que  a  r.
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Recomendação  Administrativa  utilizou  a expressão “com  exceção
dos casos excepcionalíssimos” ? As do Decreto n. 62.504/1968?

b) Os Cartórios Imobiliários e os Tabelionatos de Serviços Notariais
devem  observar  a  Recomendação  Administrativa  do  Ministério
Público ou a Orientação da Corregedoria Geral da Justiça?

c) As exceções mencionadas necessitam de decisão judicial? O juiz
competente para essas “autorizações” seria do Registro Público ou
em ações ordinárias nas Varas Cíveis?

d) A emissão de parecer ministerial no âmbito registral, notadamente
na esfera de Suscitação de Dúvida, não traria a falsa impressão de
“legitimidade”  para  a  lavratura  da  escritura,  dificultando  eventual
questionamento em Ações Civis Públicas pelas Promotorias do Meio
Ambiente e Urbanismo?

e) O inconformismo dos Cartórios de que a exigência ficaria restrita
ao município de [...] já que em outros a lavratura é possível, citando
a município de Curitiba, procede?

f) Outras considerações que a equipe técnica entender pertinentes.

É o breve relato.

I)  Quais as hipóteses legais em que seria possível o registro de área inferior ao

módulo  rural  de  20.000  m²,  vez  que  a  r.  Recomendação  Administrativa  utilizou

a expressão “com  exceção  dos  casos  excepcionalíssimos” ? As  do  Decreto  n.

62.504/1968?
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As  únicas  hipóteses  de  exceção  comportadas,  atualmente,  pelo  ordenamento

jurídico brasileiro  para subdivisão de imóveis rurais  abaixo do mínimo módulo (ou da

chamada “fração mínima de parcelamento”) são as expressamente previstas pelo art. 65,

§5o do Estatuto da Terra (Lei 4.504/1964) e pelo art. 8o, §4o da Lei 5.868/1972:

Lei 4.504/1964

Art. 65. O imóvel rural não é divisível em áreas de dimensão inferior
à constitutiva do módulo de propriedade rural. 
§ 1° Em caso de sucessão causa mortis e nas partilhas judiciais ou
amigáveis, não se poderão dividir imóveis em áreas inferiores às da
dimensão do módulo de propriedade rural.

§ 2º Os herdeiros ou os legatários, que adquirirem por sucessão o
domínio  de  imóveis  rurais,  não  poderão  dividi-los  em  outros  de
dimensão inferior ao módulo de propriedade rural.

§ 3º No caso de um ou mais herdeiros ou legatários desejar explorar
as terras assim havidas,  o Instituto  Brasileiro de Reforma Agrária
poderá prover no sentido de o requerente ou requerentes obterem
financiamentos  que  lhes  facultem  o  numerário  para  indenizar  os
demais condôminos.

§ 4° O financiamento referido no parágrafo anterior só poderá ser
concedido mediante prova de que o requerente não possui recursos
para adquirir o respectivo lote.

§  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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Lei 5.868/1972

Art. 8º - Para fins de transmissão, a qualquer título, na forma do Art.
65  da  Lei  número  4.504,  de  30  de  novembro  de  1964,  nenhum
imóvel  rural  poderá  ser  desmembrado  ou  dividido  em  área  de
tamanho inferior à do módulo calculado para o imóvel ou da fração
mínima de parcelamento fixado no § 1º deste artigo, prevalecendo a
de menor área.
§ 1º - A fração mínima de parcelamento será:

a)  o  módulo  correspondente  à  exploração  hortigranjeira  das
respectivas  zonas  típicas,  para  os  Municípios  das  capitais  dos
Estados;

b)  o  módulo  correspondente  às  culturas  permanentes  para  os
demais Municípios situados nas zonas típicas A, B e C;

c) o módulo correspondente à pecuária para os demais Municípios
situados na zona típica D.

§ 2º - Em Instrução Especial aprovada pelo Ministro da Agricultura, o
INCRA poderá estender a outros Municípios, no todo ou em parte,
cujas condições demográficas e sócio-econômicas o aconselhem, a
fração  mínima  de  parcelamento  prevista  para  as  capitais  dos
Estados.

§ 3o São considerados nulos e de nenhum efeito quaisquer atos que
infrinjam o disposto neste artigo não podendo os serviços notariais
lavrar  escrituras dessas áreas,  nem ser  tais  atos  registrados nos
Registros de Imóveis, sob pena de responsabilidade administrativa,
civil e criminal de seus titulares ou prepostos. (Redação dada pela
Lei nº 10.267, de 28.8.2001)

§ 4o  O disposto neste artigo não se aplica: (Redação dada pela
Lei nº 13.001, de 2014)

I  -  aos  casos  em  que  a  alienação  da  área  destine-se
comprovadamente  a  sua  anexação  ao  prédio  rústico,
confrontante,  desde  que  o  imóvel  do  qual  se  desmembre
permaneça  com  área  igual  ou  superior  à  fração  mínima  do
parcelamento; (Incluído pela Lei nº 13.001, de 2014)

II - à emissão de concessão de direito real de uso ou título de
domínio em programas de regularização fundiária de interesse
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social  em áreas rurais, incluindo-se as situadas na Amazônia
Legal; (Incluído pela Lei nº 13.001, de 2014)

III - aos imóveis rurais cujos proprietários sejam enquadrados
como agricultor familiar nos termos da Lei n  o     11.326, de 24 de
julho de 2006; ou (Incluído pela Lei nº 13.001, de 2014)

IV - ao imóvel rural que tenha sido incorporado à zona urbana
do Município. (Incluído pela Lei nº 13.001, de 2014)

§  5º  -  O  disposto  neste  artigo  aplica-se  também  às  transações
celebradas até esta data e ainda não registradas em Cartório, desde
que se enquadrem nas condições e requisitos ora estabelecidos.

Tratam-se,  destarte,  de  permissivos  legais  exclusivamente  atinentes  aos

programas de apoio à agricultural familiar (reforma agrária), de regularização fundiária de

interesse social  e às situações de anexação de prédio rústico a outro imóvel  lindeiro,

desde que somada, ao final, metragem superior ao módulo rural mínimo. 

A seu turno, quanto ao art. 8o, §4o, IV da Lei 5.868/1972, o dispositivo veio apenas

corporificar o que já a doutrina e a jurisprudência pátrias haviam assentado, nos últimos

anos, isto é, o fato de que o parcelamento do solo com fins urbanos depende da prévia

inclusão da gleba respectiva no perímetro urbano e em zoneamento municipal compatível,

vez que está em jogo, na prática, a faculdade de que o particular promova urbanização,

com severos impactos na ordem urbanística, no meio ambiente e no patrimônio público.

Esta  é,  ademais,  a  orientação  firmada  neste  órgão  auxiliar  com  a  Consulta

104/20151, na esteira do art. 23, II da Instrução Normativa INCRA 82/2015, o qual requer

“certidão de localização expedida pelo Município, atestando que o imóvel está inserido no

perímetro urbano, com indicação do ato legislativo que o delimitou” para que se proceda à

descaracterização  para  fins  urbanos  de  áreas  constantes  do  Sistema  Nacional  de

Cadastro Rural. É dizer, qualquer alteração de uso do solo rural para urbano (art. 53 da

1 Disponível em: http://www.urbanismo.mppr.mp.br/arquivos/File/Consulta104.pdf 
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Lei 6.766/1979), inclusive o parcelamento abaixo do módulo, deve ser antecedida tanto de

inclusão do imóvel no perímetro urbano quanto de baixa nos cadastros do INCRA.

Outrossim, o entendimento supra é reforçado pela Nota Técnica INCRA/DF/DFC

02/2016 (em anexo), que visa justamente ao esclarecimento da matéria, in litteris:

a)  todo  parcelamento  para  fins  urbanos  deve  ocorrer  nas  áreas
adequadamente  delimitadas  pelo  zoneamento  municipal  (…)  A
denominação empregada pela legislação municipal para as referidas
zonas  é  indiferente,  desde  que  respeitado  o  respectivo  regime
jurídico;
(…)
c) a IN 82/2015 emprega a terminologia “perímetro urbano” como
gênero  que  engloba  todas  as  zonas  destinadas  a  fins  urbanos,
independentemente  das denominações  empregadas  na legislação
municipal (…) (p. 19)

E, nas conclusões e recomendações do mencionado documento, lê-se:

a) somente é admitido o parcelamento, para fins urbanos, de imóvel
localizado  em zona  urbana,  zona  de  expansão  urbana,  zona  de
urbanização  específica  ou  zona  especial  de  interesse  social,
definidas  pela  legislação  municipal,  no  contexto  de  adequado
ordenamento territorial e eficiente execução da política urbana;
b) é vedado o parcelamento, para fins urbanos, de imóvel localizado
fora das zonas referidas no item anterior, incluídos na vedação os
empreendimentos destinados à formação de núcleos urbanos, sítios
de recreio ou à industrialização, com base no item 3 da revogada
Instrução 17-b/80;
(…)
d) a prévia audiência do INCRA para alteração de uso do solo rural
para fins urbanos, a que se refere o art. 53 da Lei 6.766/79, deve ser
interpretada como realização das operações cadastrais pertinentes,
nos termos do Capítulo VI da Instrução Normativa n. 82/2015;
(…)
h)  em  caso  de  loteamento  rural,  deverão  ser  observadas  pelos
órgãos  competentes  eventuais  normas  restritivas,  incluindo  os
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aspectos ambientais. A observância desta matéria não é atribuída ao
INCRA,  mas  sim ao  oficial  registrador  na  ocasião  do  registro  do
empreendimento.(p. 22-23)

Noutras palavras, deve-se vedar qualquer espécie de uso e ocupação do solo rural

que o descaracterize em sua natureza propriamente rural,  entre elas o fracionamento

abaixo do módulo mínimo, ainda que para alegados “condomínios” ou “sítios de lazer”.

Ademais,  são consideradas como “solo rural”,  hodiernamente, as áreas caracterizadas

como não aptas para urbanização, segundo o Plano Diretor Municipal  e/ou legislação

correlata que, no Estado do Paraná seria formalmente a Lei de Perímetro Urbano, parte

material do Plano Diretor e assim nominada pelo art. 3o, III da Lei Estadual 15.229/2006. 

Outra interpretação não se coaduna com os ditames do aproveitamento racional e

nem com a utilização adequada dos recursos naturais disponíveis, princípios insculpidos

no art. 186, I e II da Constituição de 1988, tampouco com a função social da propriedade

urbana, revelada à luz do Plano Diretor, articulada no art. 182, §2o da Magna Carta. 

E,  na  mesma ordem de ideias,  não se  pode ter  como recepcionados pela  Lei

Fundamental nem o  Decreto 62.504/1968 (sobretudo o art. 2o, II), nem o art. 13, 'a' do

Decreto  59.428/1966,  os  quais  aportavam  teratologias  anteriores  mesmo  à  Lei

6.766/1979, que passou a regular a temática dos loteamentos e desmembramentos com

fito de urbanização e já, a nosso juízo, tacitamente os revogara nestes aspectos.

Por  fim,  não  se  podem  olvidar  os  casos  de  usucapião  judicial  transitada  em

julgado, sobretudo em suas vertentes especial urbana (art. 183 da CF/88) e rural (art. 191,

CF/88), as quais assomam como exceção constitucional às restrições infraconstitucionais

do módulo mínimo, o que foi confirmado por recente decisão da Suprema Corte brasileira:

EMENTA:  Recurso  extraordinário.  Repercussão  geral.  Usucapião
especial  urbana. Interessados que preenchem todos os requisitos
exigidos pelo art.  183 da Constituição Federal.  Pedido indeferido
com fundamento em exigência  supostamente  imposta  pelo plano
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diretor do município em que localizado o imóvel. Impossibilidade. A
usucapião especial urbana tem raiz constitucional e seu implemento
não pode ser obstado com fundamento em norma hierarquicamente
inferior  ou  em  interpretação  que  afaste  a  eficácia  do  direito
constitucionalmente assegurado. Recurso provido. 
1. Módulo mínimo do lote urbano municipal fixado como área de 360
m2.  Pretensão  da  parte  autora  de  usucapir  porção  de  225  m2,
destacada de um todo maior, dividida em composse.
2. Não é o caso de declaração de inconstitucionalidade de norma
municipal.
3.  Tese  aprovada:  preenchidos  os  requisitos  do  art.  183  da
Constituição  Federal,  o  reconhecimento  do  direito  à  usucapião
especial  urbana  não  pode  ser  obstado  por  legislação
infraconstitucional  que estabeleça módulos urbanos na respectiva
área em que situado o imóvel (dimensão do lote).
4. Recurso extraordinário provido. 
(STF.  RE 422.349/RS.  Pleno.  Rel.:  Min.  Dias Toffoli.  Julgamento:
29/04/2015)

Nada obstante, o pronunciamento merece ser temperado, no cenário não urbano,

pela ínsita finalidade do instituto da usucapião especial rural que, para além da moradia,

assinala também a produtividade agrícola como requisito, o que precisa ser apreciado

para  o  deferimento  do  pleito  judicial,  sob  risco  de  desnaturar-se  a  função  social  da

propriedade rural e chancelar, sem as cautelas necessárias, atitudes abusivas.

Vale  gizar  que  eventual  registro  da  sentença  de  usucapião  rural  tampouco

regulariza, automaticamente, passivos ambientais e desvios no uso e ocupação do solo

no referido lote, em especial as edificações existentes. A aquisição judicial do domínio da

terra  não  repercute,  per  se,  em  “legalização”  das  construções,  que  permanecerão

sujeitas,  se  realizadas  à  margem  das  normas,  às  sanções  administrativas  próprias,

coibindo-se, por exemplo, o adensamento habitacional contrário ao planejamento.

Enfatiza-se, por fim, a modalidade jurisdicional de usucapião, posto que a chamada

usucapião administrativa ou extrajudicial, trazida pelo Novo Código de Processo Civil (art.
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1.071  e  art.  216-A  da  Lei  6.015/1973),  envolve  complexidades  que  aguardam

regulamentação própria do Conselho Nacional de Justiça para os serviços notariais2.

b) Os  Cartórios  Imobiliários  e  os  Tabelionatos  de  Serviços  Notariais  devem

observar a Recomendação Administrativa  do Ministério Público ou a Orientação

da Corregedoria Geral da Justiça?

Deverão os tabeliães e registradores observar a ambas, visto que não subsiste

entre elas contradição. As orientações devem ser lidas em sentido complementar, posto

que  visam,  em  confluência,  a  assegurar  o  escorreito  cumprimento  das  disposições

contidas no Código de Normas da Corregedoria-Geral de Justiça, sobretudo no art. 693:

Art. 693. Sob pena de responsabilidade, o notário não poderá lavrar,
no caso de desmembramento, escrituras de parte de imóvel rural se
a  área  desmembrada  e  a  remanescente  não  forem  iguais  ou
superiores à fração mínima de parcelamento impressa no certificado
de cadastro correspondente. 

Por óbvio, se nem mesmo a lavratura de tais atos é admitida, tanto menos seu

registro  imobiliário,  preservando-se,  em  todo  caso,  a  idoneidade  das  informações

cartoriais e auxiliando na prevenção/repressão a ilícitos e danos de variegada espécie. 

De se notar, sob esta ótica, que parte das observações lançadas no parecer da d.

Corregedoria-Geral de Justiça não apenas reafirmam as prescrições da recomendação

ministerial, como também sanam eventuais zonas nebulosas de entendimento: 

a) verificar se há alienações sucessivas de pequenas frações
ideais do imóvel, formando condomínio com a pessoa sem nenhuma
afetividade familiar (parentesco) ou outros vínculos especiais, o que

2 Vide: http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/83109-corregedoria-prorroga-consulta-publica-sobre-usucapiao-

extrajudicial 
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presume que o imóvel está sendo alienado em lotes.
b) verificar a fundo os casos de loteamento rural destinados a

fins  urbanos  de  forma  velada,  como  os  relacionados  a  sítios  ou
chácaras  de  recreio,  pois  nestes  casos  específicos,  tais
empreendimentos visam oferecer “lazer”, o que mascara o real fim
urbano;

(...)
d) verificar se o imóvel rural possui área mínima que suporte

fracionamento de acordo com o previsto no Estatuto da Terra;
(...)
f)  se há a indicação de área específica para a fração ideal

comprada pelo adquirente, pois pode revelar que os condomínios
estão  sendo  atribuídos  em  quinhões  do  imóvel,  mediante
parcelamento do solo disfarçado sob a forma de condomínio.

g) verificar se a parte ideal do imóvel rural é inferior ou igual ao
módulo rural de propriedade rural, pois neste caos pode configurar
parcelamento irregular;

Da orientação, depreende-se, destarte, que: i) os desmembramentos/subdivisões

de imóveis rurais devem obedecer ao mínimo módulo rural, ainda quando realizados via

parte ideal  ou  fração ideal; ii) quando existir indicação específica da área ou metragem

dessa  fração  ideal  ela  caracteriza,  na  prática,  um  lote,  sujeitando-se  às  normas  de

parcelamento do solo; iii) quando tais lotes são oferecidos à venda pública ou alienados

sucessivamente, presume-se a ocorrência de loteamento, com as decorrentes infrações e

penas; iv) sítios ou chácaras de recreio são usos eminentemente urbanos, não podendo

ser executados fora do perímetro urbano ou sem aplicação da Lei 6.766/1979.

Conjugadas, nesta esteira, as inteligências da Recomendação Administrativa [...] e

da manifestação correicional em testilha, é possível sumarizar que a postura dos serviços

notariais e registrais deve ser a de extremada cautela, trabalhando com a presunção iuris

tantum de inviabilidade jurídica de qualquer pedido de partição de imóvel rural abaixo do

mínimo módulo, cabendo sempre ao interessado solicitante demonstrar que seu pleito se

enquadra em alguma das hipóteses excepcionais autorizativas. 
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Pela  mesma lógica,  sugere-se  ao  órgão  ministerial  atuante  junto  aos  registros

públicos que assuma posição, em princípio, contrária à realização de tais atos e, em caso

de suscitação de dúvida, apenas concorde com os pedidos de lavratura e/ou registro de

alienação/subdivisão  depois  de  realizadas  diligências  que  permitam  confirmar  a

veracidade das alegações dos interessados - a quem incumbe o ônus da prova originário

-, eventualmente em conjunto com as Promotorias de Justiça especializadas no temário. 

c) As  exceções mencionadas necessitam de decisão judicial? O juiz competente

para essas “autorizações” seria do Registro Público ou em ações ordinárias nas

Varas Cíveis?

Segundo já salientado, dentre as exceções arroladas no item 'a', a usucapião é a

única  que  demanda  necessariamente  decisão  judicial,  cuja  sentença  terá  diretas

implicações registrais.  As demais  hipóteses podem, em tese,  ser  instruídas com atos

administrativos  e/ou  legislativos  (ex.:  decretos  de  desapropriação,  leis  de  perímetro

urbano,  projetos  de  regularização  fundiária,  etc.),  além  de  documentos  particulares

(plantas, memoriais e contratos nas situações de anexação a prédio rústico lindeiro).

Para que não sobrevivam dúvidas, voltamos a frisar que nem mesmo a sucessão

causa mortis viabiliza fracionamento inferior ao módulo rural, em respeito ao art. 65, §1o e

§2o do Estatuto da Terra, motivo pelo qual desconsideramos este tipo de decisão judicial.

Importa alinhavar que os procedimentos de impugnação de parcelamento previstos

no art. 19 e ss. da Lei 6.766/1979 e de suscitação de dúvida, da Lei 6.015/1973,  não

gozam de natureza jurisdicional e sim meramente administrativa, ao fito de fiscalizar a

legalidade  estrita  dos  atos  notariais/registrais.  Neste  sentido,  não  têm  o  condão  de
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autorizar  qualquer  outra  hipótese  excepcional,  devendo  limitar-se  a  averiguar  o  fiel

enquadramento do pedido em algum dos dispositivos literalmente expressos em lei:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL - IMPUGNAÇÕES AO PEDIDO DE
REGISTRO  DE  LOTEAMENTO  -  DECISÃO  QUE  AS  REJEITA -
MANEJO DE RECURSO DE APELAÇÃO PELOS IMPUGNANTES -
APELO CONHECIDO, PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, COMO
RECURSO  ADMINISTRATIVO,  REMETENDO-SE  O  FEITO  À
CORREGEDORIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - O JULGAMENTO
DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA POR TERCEIROS, RESTRITO
À ANÁLISE DA PRESENÇA DE REQUISITOS EXIGIDOS EM LEI
PARA A CONSECUÇÃO DO REGISTRO (A SER PROFERIDO NO
ÂMBITO DO JUDICIÁRIO), NÃO TEM O CONDÃO DE MODIFICAR
A  ESSÊNCIA  ADMINISTRATIVA  DO  CORRELATO
PROCEDIMENTO,  NOTADAMENTE  PORQUE  SE  INSERE  NAS
ATRIBUIÇÕES DESTINADAS AO CONTROLE DA REGULARIDADE
E CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DELEGADOS, A CARGO DOS
JUÍZES  CORREGEDORES  E  PELAS  CORREGEDORIAS  DOS
TRIBUNAIS,  LASTRADAS  NO  §  1º  DO  ARTIGO  236  DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
INSURGÊNCIA  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  DISTRITO
FEDERAL E TERRITÓRIOS. 

Hipótese  em  que  as  instâncias  precedentes,  por  reconhecer  a
natureza administrativa da impugnação ao registro de loteamento,
receberam o recurso de apelação como recurso administrativo, a ser
julgado pela Corregedoria do Tribunal de Justiça. 

1. De acordo com o parágrafo primeiro do artigo 236 da Constituição
Federal,  incumbe  ao  Poder  Judiciário,  de  modo  atípico,  exercer
função correcional e regulatória sobre a atividade registral e notarial,
a  ser  exercida,  nos  termos  da  Lei  de  Organização  Judiciária  e
Regimento  Interno  de  cada  Estado,  pelo  Juiz  Corregedor,
Corregedorias dos Tribunais e Conselho Superior da Magistratura.

1.1. É justamente no desempenho desta função correcional que o
Estado-juiz exerce, dentre outras atividades (como a de direção e a
de disciplina), o controle de legalidade dos atos registrais e notariais,
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de  modo  a  sanear  eventuais  irregularidades  constatadas  ou
suscitadas, o que se dará por meio de processo administrativo.

2.  No  âmbito  do  procedimento  administrativo  de  registro  de
loteamento urbano, o Estado-juiz cinge-se, justamente, a analisar a
regularidade e a consonância do pretendido registro com a lei, tão-
somente.  Nessa  extensão,  e,  como  decorrência  da  função
correcional/fiscalizatória,  o  Poder  Judiciário  desempenha atividade
puramente  administrativa,  consistente,  portanto,  no  controle  de
legalidade do ato registral.

3. A atuação do Judiciário, ao solver a impugnação ao registro
de  loteamento  urbano  apresentada  por  terceiros,  não  exara
provimento  destinado  a  pôr  fim  a  um  suposto  conflito  de
interesses (hipótese em que se estaria diante do exercício da
jurisdição  propriamente  dita),  ou  mesmo,  a  possibilitar  a
consecução  de  determinado  ato  ou  à  produção  válida  dos
efeitos jurídicos perseguidos (caso em que se estaria no âmbito
da  jurisdição  voluntária).  Como  enfatizado,  o  Estado-juiz
restringe-se a verificar a presença de requisitos exigidos em lei,
para a realização do registro, tão-somente.

4.  A  própria  lei  de  regência  preconiza  que,  em  havendo
controvérsia de alta indagação, deve-se remeter o caso à via
jurisdicional,  depreendendo-se,  por  consectário  lógico,  que o
'juiz  competente'  referido  na  lei,  ao  solver  a  impugnação  ao
registro de loteamento, de modo algum exerce jurisdição, mas
sim,  atividade  puramente  administrativa  de  controle  de
legalidade do ato registral.

5. O julgamento da impugnação apresentada por terceiros, restrito à
análise da presença de requisitos exigidos em lei para a realização
do  registro  (a  ser  proferido  no  âmbito  do  Judiciário),  não  tem  o
condão  de  modificar  a  essência  administrativa  do  procedimento,
notadamente  porque  se  insere  nas  atribuições  destinadas  ao
controle da regularidade e continuidade dos serviços delegados, a
cargo dos juízes corregedores e pelas corregedorias dos Tribunais,
lastradas no § 1º do artigo 236 da Constituição Federal.

6.  Devidamente  delimitada  a  natureza  da  atividade  estatal
desempenhada  pelo  Poder  Judiciário  ao  julgar  o  incidente  sob
comento,  a  via  recursal  deve,  igualmente,  observar  os  comandos
legais pertinentes ao correlato procedimento administrativo.

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

15



Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção ao Meio Ambiente 
e de Habitação e Urbanismo – Área de Habitação e Urbanismo

6.1.  Em se tratando  de  questão  essencialmente  administrativa,  o
conhecimento  e  julgamento  do  recurso  administrativo  acima
referenciado  integra,  inarredavelmente,  a  competência  das
Corregedorias  dos  Tribunais  ou  do  Conselho  Superior  da
Magistratura (a depender do que dispõe o Regimento Interno e a Lei
de  Organização  Judiciária  do  Estado),  quando  do  desempenho,
igualmente,  da  função  fiscalizadora  e  correicional  sobre  as
serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro.

7. Recurso Especial desprovido. 

(STJ. Recurso Especial  n. 1.370.524/DF. Quarta Turma. Rel.:  Min.
Marco Buzzi. Julgamento: 28 de abril de 2015)

Dito isso, não se pode permitir que o procedimento de suscitação de dúvida, que é

ademais sumário e extraordinário, converta-se em sucedâneo da resolução jurisdicional

dos  conflitos,  sob  pena  de  extrapolar  e  tornar  inviáveis  as  funções  do  Juízo  e  da

Promotoria de Justiça de registros públicos, que não constituem entes licenciadores ou

gestores da política urbana ou agrária.  Os oficiais dos serviços notariais tampouco se

podem prestar, por meio de tal expediente, a advogar em causa dos particulares, devendo

reger-se  estritamente  pelo  que  comanda  o  interesse  público.  Irresignando-se  os

solicitantes com eventual negativa administrativa, hão de recorrer às vias jurisdicionais.

d) A emissão de parecer ministerial no âmbito registral, notadamente na esfera de

Suscitação  de  Dúvida,  não  traria  a  falsa  impressão  de  “legitimidade”  para  a

lavratura  da  escritura,  dificultando  eventual  questionamento  em  Ações  Civis

Públicas pelas Promotorias do Meio Ambiente e Urbanismo?

Invocando  novamente  a  decisão  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  supra

referenciada, a atuação ministerial e judicial no âmbito registral é de natureza puramente
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administrativa, não fazendo coisa julgada nem gerando empeço à discussão jurisdicional

de futuras controvérsias. Ainda, não se antevê conflito nas atuações ventiladas, posto que

a salvaguarda dos direitos e interesses coletivos e/ou difusos é atribuição compartilhada

pelos vários órgãos de execução. Ad cautelam, contudo, reforça-se a sugestão de que a

Promotoria de Justiça consulente adote, em sua integralidade, o teor da Recomendação

Administrativa [...], a qual também expressa a posição deste Centro de Apoio Operacional,

manifestando-se,  em  princípio,  em  desfavor  de  qualquer  ato  que  possa  resultar  em

parcelamento de imóvel rural abaixo do módulo legalmente previsto e comunicando às

instâncias ministeriais especializadas, quando cabível.

e) O inconformismo dos Cartórios de que a exigência ficaria restrita ao município

de [...],  já que em outros a lavratura é possível, citando a município de Curitiba,

procede?

Não procede,  sob qualquer  enfoque,  tal  inconformismo,  vez  que as  regras  em

apreço têm cunho nacional e são de ordem pública, obrigando a todos os oficiais notariais

e registrais. Este Centro de Apoio Operacional, com competência em todo o Estado do

Paraná,  vem  mantendo  coerência  em tal  interpretação  e  já  algumas  Promotorias  de

Justiça das demais comarcas emitiram símiles recomendações.

Sem embargo, os códigos de normas de inúmeros outros Estados da Federação

também reproduzem,  ipsis litteris, os mesmos dispositivos proibitivos, evidenciando que

não se trata de entendimento isolado. Tanto assim, que a jurisprudência contemporânea

retrata a indubitável irregularidade de tais atos:

EMENTA:  LOTEAMENTO  -  Irregularidade  -  Ação  civil  pública  -
Municipalidade  -  Obrigação  de  fazer,  não  fazer  e  indenização  -
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Venda de pequenas glebas localizadas em área rural do município a
fim de constituir chácaras e pequenos sítios destinados à exploração
vegetal,  hortifrutigranjeiro,  plantação  de  mandioca,  criação  e
engorda de porcos e outros atividades análogas -  Metragem das
áreas comercializadas inferiores ao limite mínimo estabelecido
pelo Incra e em lei local - Imóveis destinados a sítios e chácaras
de recreio - Submissão à Lei do Parcelamento do Solo Urbano
(Lei  6766/79)  -  Loteamento  irregular  caracterizado  -  Sentença
mantida - Recurso improvido (TJSP, Apelação Cível n 167 815-4/3-
00  -  São  José  do  Rio  Preto  –  2ª  Câmara  de  Direito  Privado  –
Relator: Des. Neves Amorim. Julgamento: 03.06 08). 

A insurgência  enfrentada  tão  somente  revela  que  a  praxe  administrativa  vinha

ignorando o espírito da lei e tanto mais enfatiza a necessidade de firmeza na fiscalização

dessas  públicas  serventias,  resguardando  o  meio  ambiente  e  a  coletividade.  Nesse

sentido, inclusive, replica-se uma das diretrizes aprovadas pela Comissão Temporária de

Meio  Ambiente  do Conselho Nacional  do  Ministério  Público  em reunião do Grupo de

Trabalho 5 – Ordem Urbanística e Patrimônio Cultural, nas datas de 22 e 23 de setembro

de 2016, relativas à atuação ministerial nacional na matéria em comento:

1) A proposição de sugestão junto ao CNJ sobre a necessidade de
orientação  ou  normativa  dirigida  aos  Cartórios  de  Registros  de
Imóveis  e  Tabelionatos  com  a  previsão  da  obrigatoriedade  de
abstenção, sob as penas disciplinares, de escrituração e/ou registro
de qualquer compromisso de compra e venda, cessão ou promessa
de cessão de direitos, e notadamente contratos de compra e venda
de lotes fracionados fora do perímetro urbano municipal, ainda que
se refiram a fração ou parte ideal, em tamanho inferior ao módulo
rural, nos termos da legislação agrária, com exceção dos casos em
que  o  registro  for  determinado  judicialmente  e  em  que  o
parcelamento  está  excepcionado  em  lei,  e  em  caso  de
questionamentos,  a  suscitação  de  dúvida  ao  Juízo  da  Vara  de
Registros Públicos, nos moldes do artigo 198 da Lei no 6.015/73 e
inciso XIII do art. 30 da Lei no 8.935/94. Ainda, a necessidade de
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comunicação ao Ministério Público e ao Juízo da Vara de Registro
de Imóveis qualquer indício de criação de loteamento clandestino.

O Município de Curitiba não refoge à regra. Ao contrário, encaminha-se, em anexo,

decisão  de  aproximado  viés,  da  lavra  do  Juízo  de  Registros  Públicos,  restringindo  a

utilização  da  parte  ideal  para  loteamentos/condomínios  justamente  por  representarem

burla à Lei 6.766/1979. O único fator que diferencia Curitiba de [...] (e que pode variar em

cada localidade), neste aspecto, é que aquela já não dispõe de zona rural, razão pela qual

a recomendação não se aplicaria nos mesmos contornos.

f) Outras considerações que a equipe técnica entender pertinentes.

 

Ulteriormente, de se ponderar que ampliações pontuais de perímetro urbano vêm

ocorrendo como mecanismo de burla às regras em testilha, o que levou à edição da Lei

12.608/2012 e à inclusão do art. 42-B no Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001):

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: (Incluído pela Lei nº 12.608, de
2012)
I  -  demarcação  do  novo  perímetro  urbano; (Incluído  pela  Lei  nº
12.608, de 2012)
II  -  delimitação  dos  trechos  com restrições  à  urbanização  e  dos
trechos  sujeitos  a  controle  especial  em  função  de  ameaça  de
desastres naturais; (Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012)
III  -  definição  de  diretrizes  específicas  e  de  áreas  que  serão
utilizadas  para  infraestrutura,  sistema  viário,  equipamentos  e
instalações públicas, urbanas e sociais; (Incluído pela Lei nº 12.608,
de 2012)
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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; (Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012)
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; (Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012)
VI - definição de diretrizes e instrumentos específicos para proteção
ambiental e do patrimônio histórico e cultural; e (Incluído pela Lei nº
12.608, de 2012)
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. (Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012)
§ 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.(Incluído  pela  Lei  nº
12.608, de 2012)
§  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.(Incluído pela Lei
nº 12.608, de 2012)

Ou  seja:  atualmente,  nem  mesmo  a  existência  de  lei  municipal  objetivando  a

delimitação  do  perímetro  urbano  garante  a  legalidade  e  constitucionalidade  de  tal

expansão, devendo-se perquirir sobre a realização prévia do conjunto de procedimentos e

estudos albergados no art. 42-B da Lei 10.257/2001. Também preocupada com o assunto,

a Comissão Temporária de Meio Ambiente do Conselho Nacional do Ministério Público em

reunião do Grupo de Trabalho 5 – Ordem Urbanística e Patrimônio Cultural, nas datas de

22 e 23 de setembro de 2016, emitiu a seguinte diretriz de atuação institucional:
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4) Incentivar que o Ministério Público fiscalize e coíba as ampliações
de perímetro urbano municipal  em desconformidade com o Plano
Diretor, sem o estrito cumprimento dos procedimentos previstos no
artigo  42-B  do  Estatuto  da  Cidade  (Lei  10.257/2001)  ou  sem  a
observância do artigo 53 da Lei 6.766/79 (anuência prévia do órgão
metropolitano,  no  caso  de  municípios  inseridos  em  regiões
metropolitanas).

Nesses termos, muito embora escape às atribuições das Promotorias de Justiça de

Registros  Públicos  o  controle  da  política  urbana  e  da  ordem  urbanística  (vide  a

Recomendação PGJ 01/2013, em anexo) e o processamento das ações de improbidade

administrativa, impende consignar que a jurisprudência aponta para esta direção quando

as  ampliações  perimetrais  violem  o  Plano  Diretor  e/ou  visem  favorecimento  ilícito,

atingindo mesmo o Poder Legislativo, se implicados os vereadores em tais atos: 

EMENTA:  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  POR  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA  -  MALFERIMENTO  A  PRINCÍPIOS  QUE
NORTEIAM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – APROVAÇÃO DE LEI
QUE TRANSFORMOU ÁREA RURAL EM ÁREA DE EXPANSÃO
URBANA - TENTATIVA DE REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTO
CLANDESTINO  –  POSSÍVEIS  DANOS  AO  MEIO  AMBIENTE  –
RECURSO  VOLTADO  CONTRA A DECISÃO  QUE  EXCLUIU  DA
LIDE OS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL - EDIS PODEM
SER  RÉUS  EM  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  POR  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA,  PORQUANTO A IMUNIDADE CIVIL E  PENAL
NÃO ABRANGE ATOS DESSA NATUREZA. RECURSO AO QUAL
SE DÁ PROVIMENTO
(TJSP. Agravo de Instrumento n° 516.428-5/9-00. Câmara Especial
do Meio Ambiente. Rel.: Desa. Regina Zaquía Capistrano da Silva.
Julgamento: 30 de novembro de 2006.)

EMENTA:  CONSTITUCIONAL.  ORDEM  URBANÍSTICA.
COMPETÊNCIAS  LEGISLATIVAS.  PODER  NORMATIVO
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MUNICIPAL. ART. 30, VIII, E ART. 182, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.  PLANO  DIRETOR.  DIRETRIZES  BÁSICAS  DE
ORDENAMENTO TERRITORIAL. COMPREENSÃO. 
1. A Constituição Federal atribuiu aos Municípios com mais de vinte
mil  habitantes  a  obrigação  de  aprovar  Plano  Diretor,  como
“instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão
urbana” (art. 182, § 1º). Além disso, atribuiu a todos os Municípios
competência  para  editar  normas  destinadas  a  “promover,  no  que
couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e
controle do uso do solo,  do parcelamento e da ocupação do solo
urbano” (art.  30, VIII)  e a fixar diretrizes gerais com o objetivo de
“ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e
garantir o bem-estar dos habitantes” (art. 182, caput). Portanto, nem
toda  a  competência  normativa  municipal  (ou  distrital)  sobre
ocupação dos espaços urbanos se esgota na aprovação de Plano
Diretor.
2. É legítima, sob o aspecto formal e material, a Lei Complementar
Distrital  710/2005,  que  dispôs  sobre  uma  forma  diferenciada  de
ocupação e parcelamento do solo urbano em loteamentos fechados,
tratando  da  disciplina  interna  desses  espaços  e  dos  requisitos
urbanísticos mínimos a serem neles observados. A edição de leis
dessa  espécie,  que  visa,  entre  outras  finalidades,  inibir  a
consolidação  de  situações  irregulares  de  ocupação  do  solo,  está
inserida  na  competência  normativa  conferida  pela  Constituição
Federal aos Municípios e ao Distrito Federal, e nada impede que a
matéria  seja  disciplinada  em  ato  normativo  separado  do  que
disciplina o Plano Diretor.
3.  Aprovada,  por  deliberação  majoritária  do  Plenário,  tese  com
repercussão geral no sentido de que “Os municípios com mais de
vinte mil  habitantes e o Distrito Federal podem legislar sobre
programas e projetos específicos de ordenamento do espaço
urbano  por  meio  de  leis  que  sejam  compatíveis  com  as
diretrizes fixadas no plano diretor”.
4. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 
(STF. RE 607940 / DF. Pleno. Rel.: Min. Teori Zavascki. Julgamento:

29 outubro de 2015)
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Assim, orienta-se que, se vislumbrados, na atuação ministerial de feição registral,

indícios deste tipo, seja remetida informação às Promotorias de Justiça competentes para

condução de investigação detalhada e adoção de providências cabíveis, caso a caso.

É a consulta.

Curitiba, 18 de novembro de 2016.

ALBERTO VELLOZO MACHADO
Procurador de Justiça do 

CAOPJ-MAHU

ALEXANDRE GAIO
Promotor de Justiça

LEANDRO ALGARTE ASSUNÇÃO
Promotor de Justiça

LAURA ESMANHOTO BERTOL
Arquiteta e Urbanista

THIAGO A. P. HOSHINO
Assessor Jurídico
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