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Consulta n. 81/2013 

 

Inquérito Civil n. MPPR 0100.12.000092-0 (Originário) 

Procedimento Administrativo n. 0046.13.007911-7 (CAOPJHU) 

 

EMENTA: PARCELAMENTO DO SOLO PARA 
FINS URBANOS EM IMÓVEL RURAL. 
ALTERAÇÃO CONCOMITANTE DO 
PERÍMETRO URBANO. DESTINAÇÃO 
INDUSTRIAL DO EMPREENDIMENTO. 
DIREITO AGRÁRIO. SUBDIVISÃO ABAIXO DO 
MÓDULO RURAL E DA FRAÇÃO MÍNIMA DE 
PARCELAMENTO. CONVERSÃO DE USO DO 
SOLO. AUDIÊNCIA PRÉVIA DO INCRA. 
DIREITO URBANÍSTICO. NORMA APLICÁVEL 
E REQUISITOS. PROCEDIMENTO DA LEI 
6.766/1979. MERA “DECLARAÇÃO DE 
CONCORDÂNCIA” DO PREFEITO SEM 
QUALQUER EFEITO JURÍDICO. 
NECESSIDADE DO DEVIDO LICENCIAMENTO 
JUNTO AO MUNICÍPIO E REGULARIZAÇÃO 
SEGUNDO A LEGISLAÇÃO LOCAL. 

 

I. RELATÓRIO 

A Promotoria de Justiça da Comarca de Palotina instaurou o 

Procedimento Preparatório em epígrafe na data de 04 de abril de 

2013, com o objetivo de averiguar a regularidade do parcelamento 
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do solo efetuado pelo Sr. ---------- no imóvel ----------. O feito foi 

iniciado com base na representação do Sr. ------------, que aponta 

no desmembramento do Lote Rural --------------- indícios de 

descumprimento da legislação municipal, em síntese: a) ampliação 

do perímetro urbano através da Lei Complementar n. 144/2011 

que teria favorecido o proprietário da gleba, o qual também é 

vereador municipal; b) incompatibilidade da finalidade rural 

almejada dentro do perímetro urbano atual; c) ausência de cessão 

de áreas institucionais e verdes ao Poder Público; d) e 

inobservância dos parâmetros de arruamento e limites de quadras. 

Oficiados pelo agente ministerial os diversos órgãos públicos 

responsáveis, respondeu o Sr. Prefeito Municipal de Palotina não 

haver solicitação de diretriz, nem processo de licenciamento 

urbanístico do empreendimento perante sua jurisdição, afirmando 

ainda desconhecer os fatos narrados na denúncia (fls. 62). 

A seu turno, o Sr. Presidente da Câmara Municipal informou 

não ser da competência daquela casa a aprovação de cada 

loteamento em específico, agregando, contudo, a ata da sessão do 

dia 13 de junho de 2011, durante a qual se votou a referida Lei 

Complementar n. 144/2011, e na qual se consignou alerta sobre a 

proibição de legislar em causa própria (fls. 64-69). 
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  Em sede de defesa, aduz o representado que, em 

realidade, cuida-se de parcelamento de solo rural para fins 

industriais, com legislação própria aplicável, qual seria, o Decreto 

n. 59.428/66, e não de parcelamento de solo urbano como 

argüido. Ademais, sustenta o Sr. ------------- que o processo de 

parcelamento do “LOTE RURAL ----------------” principiou em 20 de 

junho de 2011, ou seja, antes da aprovação da normativa que 

ampliou as Zonas Urbanas do Município de Palotina, publicada em 

12 de agosto de 2011.  

Como documentos comprobatórios de sua versão apresenta: 

a) plantas de situação e memoriais descritivos da gleba integral e 

dos lotes parcelados; b) pedido de autorização encaminhado ao 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, com 

concordância do mesmo (fl. 85); c) “declaração de concordância” 

do Município de Palotina, firmada pelo Sr. Prefeito Municipal Luiz 

Ernesto de Giacometti (fl. 86); d) e anuência do credores 

hipotecários para as referidas transações (fls. 122 e 123). 

Em 23 de maio de 2012, o Instituto Ambiental do Paraná 

pronunciou-se sobre o feito, comunicando que não vislumbra vício 

na operação promovida pelo Sr. -------------, em face da suspensão 

do item 16.6.13 do Código de Normas da Corregedoria-Geral de 

Justiça do Paraná, vigente ao tempo do registro da subdivisão em 

testilha (fls. 221-222). Sem embargo, manifestou-se no sentido de 
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que a Reserva Legal averbada na Matrícula n. 17.975 (Lote Rural --

-------), deveria ser mantida às margens das inscrições dos demais 

lotes dela oriundos, em respeito às pactuações de fls. 225 a 237. 

Ulteriormente, a 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de 

Palotina, após converter o então Procedimento Preparatório em 

Inquérito Civil, remeteu os autos a este Centro de Apoio 

Operacional das Promotorias de Justiça de Habitação e Urbanismo, 

com quesitos que seguem abaixo respondidos. 

 

II. ANÁLISE DO CASO 

O regime jurídico dos parcelamentos do solo teve, no Brasil, 

trajetória tortuosa. Por agregar num único esforço medidas de 

ordem física e jurídica, o instituto foi disciplinado por legislação 

que nasceu vacilante, sendo burilada ao longo do século XX: 

 

É certo afirmar, então, que o parcelamento do solo é a 
divisão geodésico-jurídica de um terreno, uma vez que, 
por meio dele, se divide o solo e, concomitantemente, o 
direito respectivo de propriedade, formando-se novas 
unidades, propriedades fisicamente menores, mas 
juridicamente idênticas. A legislação pioneira no Brasil 
sobre a matéria remonta ao ano de 1937, com o 
Decreto-Lei n. 58, de 10.12.1937, tratando o 
parcelamento de forma muito genérica e indiscriminada, 
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eis que regulava tanto a venda de lotes urbanos como 
rurais.1 

 

A despeito das nítidas especificidades de cada tipologia, a 

distinção clara entre parcelamentos rurais e parcelamentos do solo 

para fins urbanos encontrou ressonância inaugural no Decreto-Lei 

n. 271/1967, cuja racionalidade foi, até certo ponto, encampada 

pela Lei n. 6.766/1979. Segundo a lógica que, desde então, passou 

a viger no ordenamento nacional, bifurcam-se as matérias de 

direito agrário e direito urbanístico, cada qual com exigências 

próprias aos proprietários que empreendam subdivisões fundiárias. 

Embora a precisa caracterização dos imóveis como urbanos 

ou rurais ainda seja tema controvertido no debate jurídico, 

especialmente devido à pulverização de critérios (utilização, 

localização, infraestrutura, etc.) em normas de diferentes ramos 

(urbanísticas, tributárias, cadastrais, etc.), a jurisprudência tem 

contribuído para dirimir as dúvidas quanto à aplicação de regras 

urbanísticas, agrárias, ou mesmo de ambas as vertentes em 

concomitância, para a hipótese dos parcelamentos do solo, 

adotando a destinação do empreendimento como fator central: 

 
                                                        
1 LEAL, Rogério Gesta. Direito Urbanístico: condições e possibilidades da constituição do 
espaço urbano. Rio de Janeiro - São Paulo: Renovar, 2003, p. 185-186. 
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EMENTA: Ação Civil Pública - Loteamento clandestino - 
Divisão de gleba rural em lotes destinados à edificação - 
Abertura de logradouro - Inexistência de autorização ou 
aprovação pelo poder público - Comercialização de lotes 
com dimensões inferiores ao módulo rural - Sentença de 
procedência - Condenação dos réus a promover a 
regularização do loteamento - Destinação do 
empreendimento que define sua natureza urbana e 
não o local a que pertence - Ausência de projeto de 
loteamento urbano devidamente aprovado e registrado – 
Área sem serviços básicos de iluminação pública, rede 
de água e esgoto, e pavimentação de logradouros - 
Danos urbanístico, ambiental e social configurados - 
Apelação desprovida. (TJSP. 4ª Câmara de Direito 
Privado. Apelação nº 9068412-54.2005.8.26.0000.  
Relator: Des. Carlos Henrique Miguel Trevisan. 
Julgamento: 24/11/2011) 

 

EMENTA: Ação Civil Pública – Compra e venda de parte 
ideal de imóvel rural – Sentença que julgou procedente 
a ação por entender tratar-se de parcelamento de solo 
urbano – Preliminares de ausência de intimação dos 
interessados e de incompatibilidade de pedidos 
afastadas – A definição da propriedade como urbana 
ou rural deve levar em conta sua destinação e não sua 
localização – Plantações destinadas ao consumo próprio 
e não ao aproveitamento econômico – Parcelamento que 
não pode ser tido como rural por desrespeitar o módulo 
mínimo (...) (TJSP. 5ª Câmara de Direito Privado. 
Apelação n. 164.301.4/6-00. Rel.: Des. Antônio Carlos 
Mathias Coltro. Julgamento: 23/03/2006) 

 

Outrossim, é convergente a postura do Ministério Público do 

Estado do Rio Grande do Sul sobre a temática: 
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Para fins de parcelamento do solo, previsto tanto no 
Estatuto da Terra (Lei nº 4.504/64) quanto na Lei de 
Parcelamento do Solo Urbano (Lei nº 6.766/79), a 
conceituação de um dado imóvel como urbano ou 
rural não depende da sua localização em área urbana 
ou rural, mas da respectiva destinação. Tanto assim 
que o Estatuto da Terra define como rural “o prédio 
rústico de área contínua, qualquer que seja sua 
localização, que se destina à exploração extrativa, 
agrícola, pecuária ou agro-industrial”, ao que 
acrescentou o Decreto nº 55.891/65 “em perímetros 
urbanos, suburbanos ou rurais dos municípios” (art. 5º). 
Em suma, a sujeição de dada área ao Estatuto da Terra 
ou à Lei do Parcelamento do Solo Urbano, fins de 
parcelamento, depende da respectiva destinação e não 
da localização do imóvel. A distinção mostra-se 
relevante especialmente para solver a questão acerca da 
possibilidade de parcelamento de solo com finalidade 
urbana em área rural, impondo concluir que, em se 
tratando de parcelamento de solo para fins residenciais, 
aplica-se-lhe, embora o imóvel esteja situado em área 
rural, a legislação pertinente ao parcelamento do solo 
urbano.2 

 

Os precedentes acima remetem a hipótese de loteamentos 

residenciais e para sítios de recreio. No caso em tela, todavia, o 

fito do parcelamento é a instalação de indústrias. Trata-se, 

portanto, de estipular se esta é atividade que se enquadra, 

formalmente, no rol de fins urbanos sob a égide da Lei n. 

                                                        
2 MPRS. Manifestação Final na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 70023538432. Parecer 
SUBJUR N° 458/2008. Isabel Dias Almeida (Procuradora-Geral de Justiça em exercício), 30 de 
junho de 2008. 
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6.766/1979 ou se, ao contrário, estaria albergada in totum pela 

legislação agrária (loteamento ou desmembramento rural). 

Tomada unicamente como parcelamento rural (na 

modalidade desmembramento, visto que aproveita o sistema viário 

já existente), a subdivisão levada a cabo pelo representado não 

sofreria, prima facie, resistência legal. O art. 2º, II, ‘b’, 4 do 

Decreto n. 62.504/1968 excetuou para “indústrias em geral”, a 

vedação imposta pelo art. 65 da Lei n. 4.504/1964 (Estatuto da 

Terra), qual seja: “o imóvel rural não é divisível em áreas de 

dimensão inferior à constitutiva do módulo de propriedade rural”. 

Malgrado o impedimento posteriormente veiculado no art. 8º da 

Lei n. 5.868/1972 para transmissões de propriedade rural abaixo 

da Fração Mínima de Parcelamento (FMP), não se infere que a 

fattispecie supra tenha sido afastada. O índice foi estipulado na 

Instrução Especial INCRA n. 50/1997, achando-se o Município de 

Palotina integrado à Microregião Geográfica de Toledo, em cujo 

território a Fração Mínima de Parcelamento equivale a 20.000 m².  

Nada obstante, tão somente a intervenção do INCRA no 

processo de parcelamento não basta para confiná-lo na condição 

de rural. Um dos motivos para sua participação é a discrepância 

entre a sobredita Fração Mínima de Parcelamento e o tamanho dos 
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lotes ------------------------------3. O outro é a conversão de uso do 

solo rural para fins urbanos, por força da Lei n. 6.766/1979: 

 

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. 

  

Vale dizer, a superveniência da Lei 6.766/1979 trouxe novos 

requisitos exigíveis nos parcelamentos para fins urbanos, mesmo 

que localizados em imóveis considerados rurais. Os loteamentos, 

                                                        
3 “EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS – OMISSÃO RECONHECIDA PELO STJ – DETERMINAÇÃO 
DA ANÁLISE DA QUESTÃO ATINENTE À REGULARIDADE DO DESMEMBRAMENTO DE SOLO RURAL 
EM COMPLEMENTAÇÃO AO ACÓRDÃO QUE JULGOU OS EMBARGOS OPOSTOS ANTERIORMENTE - 
ÁREA SUPERIOR À FRAÇÃO MÍNIMA DE PARCELAMENTO – ALIENAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE LEI QUE 
IMPONHA O ATESTADO DE REGULARIDADE – PORTARIA DO INCRA E PARECER APROVANDO O 
PARCELAMENTO - ATO ABUSIVO CARACTERIZADO - ACÓRDAO MANTIDO - EMBARGOS 
REJEITADOS. (...) 2. Não há lei que exija a expedição de “atestado de regularidade” para o 
desmembramento de solo rural que não se encaixe nas hipóteses disciplinadas pelas Leis nºs 
4.504/1964 e nº 4.947/67, pois estas dizem respeito à colonização particular e outros casos 
que dependem de prévia aprovação do INCRA. Tal não é o caso dos autos, não sendo, 
portanto necessária a certidão de regularidade para a alienação de partes menores de imóvel 
rural, obedecida a fração mínima de 02 hectares, definida pelo Decreto nº 12.379/1990, no 
DF, ainda mais porque não se cuida de loteamento urbano. 3. Consta dos autos que o 
INCRA, órgão que tem a competência para aprovação do projeto, deu seu aval de 
regularidade, não havendo, portanto, óbice à alienação e transcrição da respectiva escritura 
no cartório de registro de imóveis. (...)” (TJDFT. 5ª Turma Cível. Embargos de Declaração  na 
Apelação Cível APC4121296. Relator: Des. Romeu Gonzaga Neiva. Julgamento: 17/11/2010).  
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destaque-se, são a própria produção da cidade, de frentes de 

urbanização, o que se dará desordenadamente quando insuficiente 

ou não implementada a regulação de interesse público, mormente 

nos muitos espaços de indeterminação urbano-rural, sobretudo 

aqueles fruto das modificações de perímetro4. Neste flanco, 

impende destacar o pensamento de Arnaldo Rizzardo: 

 

Pela esteira da doutrina e das leis, nota-se realmente 
que a destinação econômica da propriedade configura o 
elemento caracterizador de uma e outras espécies, não 
sendo relevante a localização em perímetro urbano e 
rural. (...) Sendo certo que a natureza do terreno irá 
definir o tipo de parcelamento, no caso de uma terra 
própria para a lavoura ou a pecuária ser subdividida em 
lotes destinados “à edificação de qualquer natureza” 
(art. 1º, §1º, do Dec.-lei 271), temos um loteamento 
rural por força da legislação agrária e um loteamento 

                                                        
4 “A extensão do perímetro urbano, além da cidade efetivamente existente, não tem se 
acompanhado de legislação que estabeleça parâmetros para abertura de loteamentos. O que 
se observa, com maior freqüência, é a exigência de que as vias do novo loteamento sejam 
traçadas em continuidade ou como extensão das vias já existentes; no entanto, não se exige 
contigüidade entre a cidade já existente e a gleba a ser loteada. Desse fato, decore uma 
cidade marcada por descontinuidades territoriais, uma cidade que se estende gerando “vazios 
urbanos”, ou seja, espaços que não têm forma, nem uso de solo urbano, e que estão entre 
parcelas já loteadas que compõem o tecido urbano. A partir de uma lógica de produção do 
espaço urbano como essa, a cidade estende-se para além dela, incorporando terras rurais, 
sem efetivamente ou imediatamente, transformá-las em terras de uso e ocupação urbanos. 
Constituem um território indefinido, do ponto de vista morfológico, tanto as glebas que estão 
à espera de ser loteadas, porque estão compreendidas pelo perímetro urbano, como as recém 
loteadas, parcialmente comercializas e, eventualmente, com paulatina incorporação de 
edificações nos lotes que resultaram do parcelamento da terra. Não são mais campo e não 
chegam a ser ainda, plenamente, cidade, podendo-se admitir então que são cidade/campo.” 
(SPOSITO, Maria Encarnação Beltrão. A questão cidade-campo: perspectivas a partir da 
cidade. In: SPOSITO, Maria Encarnação Beltrão e WHITACKER, Arthur Magon (Orgs.). Cidade e 
campo: relações e contradições entre urbano e rural. 2ª ed. São paulo: Expressão Popular, 
2010, p. 124-125.) 
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urbano por determinação do Dec.-lei 271 e da Lei 6.766, 
que contempla a utilização da terra rural para fins 
urbanos. É o parcelamento concomitantemente urbano e 
rural. Impõe-se, para a sua formação, a aprovação 
segundo as diretrizes da Lei 6.766 e as normas agrárias, 
embora arredadas estas pela Instrução 17-B, de 
09.12.1980, que dispõe sobre o parcelamento de imóveis 
rurais, expedida pelo INCRA em face das alterações 
introduzidas pela Lei 6.766.5 

 

Com efeito, tal raciocínio se adéqua bem à situação hora sob 

perquirição ministerial. Conquanto o Lote Rural -- se situe em área 

que, em tese, ainda poderia reverter a usos agrícolas (avaliação 

que cabe, tecnicamente, ao INCRA), sua finalidade industrial 

conduz, necessariamente, a uma transformação urbanística de 

monta, com os impactos respectivos. Assim, está-se diante de 

típico parcelamento para fins urbanos de imóvel rural, em outras 

palavras, um fracionamento em que o proprietário de solo (gleba) 

rural pretende produzir solo (lotes) urbanizável. Persistem 

inúmeros questionamentos sobre a aceitabilidade deste tipo de 

empreendimento fora do perímetro (zona) urbano, emergindo 

razoável a posição negativa esposada por Stilfeman e Garcez: 

 

                                                        
5 RIZZARDO, Arnaldo. Promessa de compra e venda e parcelamento do solo urbano. 6ª edição.  
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 26-28. 



 

 

 

Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Habitação e Urbanismo 

Rua Marechal Deodoro, 1028, 6º andar, CEP 80.060-010, Curitiba-PR– Tel.: (41) 3250-4870 – 
urbanismo@mp.pr.gov.br 

 

 12 

Assim, possível concluir que podem existir áreas rurais 
em zonas urbanas e áreas urbanas (se sua destinação 
não for agrícola ou pecuária, nem medir mais de um 
hectare) em zonas rurais. Como assevera Diógenes 
Gasparini, um imóvel rural pode estar localizado em 
zona urbana, expansão urbana ou em zona rural. 

E, por fim, contrapondo as definições de zona urbana e 
zona rural, imóvel urbano e imóvel rural, chega-se à 
conclusão que parcelamento para fins urbanos é o que 
se destina à urbanização, edificação e ocupação, com a 
finalidade de habitação, indústria ou comércio, 
enquanto parcelamento para fins rurais é o que se 
destina à exploração econômica da terra - agrícola, 
pecuária, extrativa ou agro-industrial. 

Já se disse que o parcelamento do solo para fins urbanos 
somente é admitido em zonas urbanas, de expansão 
urbana ou de urbanização específica, assim definidas 
pelo plano diretor ou em lei municipal, restando 
excluídos da órbita da Lei n.° 6.766/79 os loteamentos 
para fins rurais. E nas hipóteses em que áreas rurais são 
fracionadas mediante loteamentos ou 
desmembramentos para destinação urbana, qual a lei 
aplicável à espécie?  

Algumas vozes têm sugerido que a vedação encontraria 
exceção no art. 53 da própria Lei n.° 6.766/79 e no item 
3 da Instrução n° 17-B/80 do Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária – INCRA, que dispôs sobre 
o parcelamento de imóveis rurais, e teria regulamentado 
as situações em que seria cabível o parcelamento do 
solo rural com finalidade urbana, dispensando as 
exigências da Lei n.° 6.766/79. Porém, prevalece o 
posicionamento no sentido de que a vedação legal do 
art.3º da Lei 6.766/79 é absoluta, sendo que, após a 
entrada em vigor da Lei de Parcelamento do Solo 
Urbano, todas as disposições legais em contrário (que 
permitiam a divisão do solo para fins urbanos em zona 
rural) foram expressamente revogadas. 

(...) 
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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.6 

 

Atentando para as idiossincrasias do caso, verifica-se que, 

após a alteração perimetral efetivada pela Lei n. 144/2011, a 

gleba sob análise foi incorporada na zona urbana do Município de 

Palotina, conformando-se ao comando legal e passando a ter seu 

parcelamento regulado pela Instrução INCRA n. 17-B/1980: 

 

2.1 O parcelamento, para fins urbanos, de imóvel rural 
localizado em zona urbana ou de expansão urbana, 
assim definidas por lei municipal, rege-se pelas 
disposições da Lei n.º 6.766, de 19/12/79, e das 
legislações estaduais e municipais pertinentes. 

2.2 Em tal hipótese de parcelamento, caberá ao INCRA, 
unicamente, proceder, a requerimento do interessado, à 
atualização do cadastro rural, desde que aprovado o 
parcelamento pela Prefeitura Municipal ou pelo Governo 
do Distrito Federal, e registrado no Registro de Imóveis. 

 

                                                        
6 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). Disponível em : 
http://www.amprs.org.br/arquivos/comunicao_noticia/DO%20PARCELAMENTO%20DO%20SOLO
.pdf 



 

 

 

Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Habitação e Urbanismo 

Rua Marechal Deodoro, 1028, 6º andar, CEP 80.060-010, Curitiba-PR– Tel.: (41) 3250-4870 – 
urbanismo@mp.pr.gov.br 

 

 14 

Foi, exatamente, o que manifestou o supracitado órgão no 

Ofício n. 4739/2011 (fl. 85), acenando, contudo, a 

imprescindibilidade do “ato de aprovação pela Prefeitura 

Municipal, com base na Lei 6.766/1979”, somente depois do que se 

poderia proceder ao registro imobiliário do parcelamento. O 

Código de Normas da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do 

Paraná assimilou idêntico entendimento, no ítem 16.10.1.1: 

 

16.10.1.1 – O registro do parcelamento de imóvel rural 
para fins urbanos está sujeito à Lei nº 6.766, de 
19.12.1979, observado o disposto na Instrução nº 17-b, 
de 22.12.1980, do INCRA.  

 

Sem embargo, se a dimensão agrária do caso mostra-se 

superada, o mesmo não se pode aferir das questões urbanísticas 

pendentes. Especial preocupação merece o fato de que não consta 

dos autos que o desmembramento tenha sido submetido ao devido 

processo de licenciamento, qual prescreve o diploma já 

colacionado. Na ausência de prévio planejamento urbano – que 

defina os usos admissíveis para cada região da cidade – e da 

avaliação do Poder Público via licenciamento – que deve considerar 

os aspectos de interesse público do projeto de parcelamento – 

impera cabalmente o princípio da vinculação situacional, segundo 
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o qual nenhuma transformação drástica é permitida ao particular 

no estatuto do solo, no seu fracionamento ou edificação: 

 
Se o conteúdo da propriedade urbana é definido 
pelos planos urbanísticos, como se caracteriza este 
conteúdo nas cidades que não dispõem de planos em 
vigor? O princípio da vinculação situacional é utilizado 
pela doutrina alemã para determinar o regime 
jurídico das áreas que não estejam sujeitas a nenhum 
plano de ordenamento territorial ou limitação 
setorial. Admite-se que seu regime normal é o que 
corresponde à manutenção da situação existente. 
Fica vedada a urbanização de áreas rurais, por não 
haver a delimitação de zonas de expansão urbana. Os 
terrenos não edificados, mas dotados de infra-
estrutura, podem receber edificações semelhantes às 
existentes em seu entorno. (...) O regime do 
parcelamento do solo estatuído pela Lei 6.766/1979 
também consagra o princípio da vinculação 
situacional, na medida em que condiciona a atividade 
de urbanização a uma prévia programação 
urbanística do plano diretor, que inclua o terreno em 
uma zona urbana, de expansão urbana ou de 
urbanização específica (art. 3º).7 

 

A seu turno, o mero documento de “Declaração de 

Concordância”, esboçado à fl. 86, não é expediente apto a 

autorizar o parcelamento do solo urbano sem avaliação técnica 
                                                        
7 PINTO, Victor Carvalho. Direito Urbanístico – Plano Diretor e Direito de Propriedade. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 281-286. 
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prévia de funcionários qualificados da Municipalidade, em face das 

normas de regência locais. Em primeiro lugar, a praxe é que tais 

aprovações se dêem na forma de decreto, como, aliás, parece ser 

a figura atualmente adotada pelo Município de Palotina (vide 

Anexo 1). Aliada a esta deficiência, se jamais houve pedido formal 

protocolado e instruído pelo interessado, tampouco manifestação 

técnica fundamentadora da decisão do gestor público, carece o ato 

de “concordância” de justa motivação, eivando-o desde o início. 

Ultrapassando os vícios de forma e de motivação, a omissão 

(intencional ou acidental) no licenciamento significou, 

materialmente, o não atendimento das exigências formuladas nos 

arts. 36 e 37 da Lei Municipal Complementar n. 88/2008 para os 

parcelamentos com fins industriais, o que deve ser corrigido em 

homenagem à ordem urbanística, depositada sob tutela do 

Ministério Público. Na hipótese de haver obras a serem executadas 

pelo parcelador, deverão ser observados igualmente os art. 43, 

art. 44 e arts. 49 a 51 do mesmo diploma, referentes às cauções. 

In casu, é de somenos importância adentrar na discussão 

sobre o conflito intertemporal entre as normas demarcadoras do 

perímetro urbano oficial. Isso porque, em nenhum momento, ao 

que tudo indica, o parcelamento tramitou formalmente junto ao 

Município e aos servidores dele incumbidos, tornando sem efeito a 

anuência tout court do chefe do Poder Executivo, uma vez que o 
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interesse público e a lei não são disponíveis.  Em se confirmando a 

que inexistiu ou que foi suprimido o regular processo de 

licenciamento – entendido como o procedimento estabelecido pela 

Lei n. 6.766/1979 –, terá ferido o Prefeito Municipal todos os 

corolários norteadores da Administração Pública (art. 37, caput, da 

Constituição Federal), bem como, possivelmente, incorrido em 

improbidade administrativa, se configurados os seus elementos. 

No que tange ao representado, estão presentes fortes 

indicativos de que teria se beneficiado de informação privilegiada 

em decorrência da função pública de vereador que, à época do 

parcelamento, exercia. A despeito disso, seria extremado 

classificar como clandestino o desmembramento, para fins de 

persecução criminal. Conquanto a expressão “sem autorização do 

órgão público competente” do art. 50, I, pudesse ser objeto de 

hermenêutica rigorosa, tomando por “competente” apenas os 

departamentos, setores ou secretarias legalmente investidos dessa 

tarefa, os princípios de direito penal recomendam moderação 

quanto à interpretação extensiva ou analógica do tipo. 

Não prospera, por conseguinte, o argumento de que o pedido 

inicial de autorização tenha sido firmado pelo particular antes da 

vigência da nova Lei n. 144/2011. Não se comprovou que o 

proprietário original tenha solicitado a apreciação do Município por 

meio do devido processo de licenciamento demandado pela Lei n. 
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6.766/1979, o que implica na ilegalidade, ou, no mínimo, nulidade 

de qualquer ato autorizativo exarado sem esse lastro. Mesmo antes 

de englobado o imóvel no perímetro urbano, detinha o Município 

de Palotina já competência para fiscalizar atividades parcelárias e 

edilícias na área rural, conforme a interpretação majoritária8, 

ainda quando se defenda que o ente não possa legislar sobre a 

zona rural para além da moldura das normas federais9. 

Em outro giro, ainda que se tenha promovido o processo de 

licenciamento do desmembramento em pauta (o que, de qualquer 

                                                        
8 “Questionava-se o fato de determinadas competências municipais estenderem-se ou não à 
zona rural, e inclusive, a aplicabilidade da legislação municipal edilícia às construções 
executadas em zona rural. (...) Na propriedade efetivamente rural, incidiram duas ordens de 
competência: a da União e a do Município; na propriedade situada em área rural, porém cujo 
objetivo não seja a exploração agropecuária, apenas incidirá a competência municipal, 
remanescendo, ao largo, a competência da União.” (FIGUEIREDO, Lúcia Valle. Disciplina 
Urbanística da Propriedade. 2ª Edição. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 122.)  

9 “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DO MUNICÍPIO DE GARIBALDI. 
IMPLANTAÇÃO DE LOTEAMENTO HABITACIONAL EM ÁREA RURAL. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA 
LEGISLATIVA CONCORRENTE ENTRE UNIÃO E ESTADO RESERVADA AO CHEFE DO PODER 
EXECUTIVO. Deve ser declarado inconstitucional o art. 2.° da Lei Complementar n. 
08/2010 do Município de Garibaldi, de iniciativa da Câmara Municipal, ao prever a 
possibilidade de parcelamento de solo, para fins urbanos, em área rural, situação que 
afronta as disposições da Lei Federal nº 6.766/79, que trata do Parcelamento do Solo 
Urbano. A matéria da lei aborda direito urbanístico, ou seja, de competência legislativa 
concorrente atribuída à União, aos Estados e ao Distrito Federal, nos termos do inciso I, 
do art. 24 da Constituição Federal, de modo que o Município não poderia legislar sem a 
observância dos parâmetros legais estabelecidos pela Lei Federal. A inobservância do 
princípio da repartição da competência legislativa tem como consequência a 
inconstitucionalidade do dispositivo da lei impugnada, pois violados os arts. 8º da Constituição 
Estadual e 24, I, da Constituição Federal. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. UNÂNIME.” (TJRS. 
Órgão Especial. ADIn n. 70040704033. Relator: Des. Orlando Heemann Júnior. Julgamento: 03 
de dezembro de 2012.) 
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forma, terá de ser provado pelas vias hábeis), sua “aprovação” 

(27/06/2011) se deu após a votação da Lei n. 144/2011 

(13/06/2011), de modo que o Sr. Prefeito Municipal e seus 

subordinados seguramente detinham conhecimento da expansão e, 

destarte, deveriam ter suspendido o trâmite do pedido e o 

analisado com base nos novos termos legais.  

Ademais, para efeitos de consolidação da situação jurídica do 

empreendimento, é indiferente a “Declaração de Concordância” 

anexa ao caderno investigatório, pois, ainda que se a considere 

verdadeiro ato de aprovação, este não consubstancia ato jurídico 

perfeito e imexível, antes precário e discricionário. Disso decorre 

que não subsiste direito adquirido do proprietário ao parcelamento 

antes de levado o mesmo a registro imobiliário (ou seja, antes de 

05/11/2011). Nesse intermédio, não apenas poderia, mas deveria 

haver o Administrador Público revisitado e adequado os termos da 

autorização à nova legislação, revogando-a mesmo, em caso de 

conflito com o novo ordenamento municipal. Esta a posição 

assentada hoje no Supremo Tribunal de Justiça:  

 

APELAÇÃO CÍVEL. SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA PELO OFICIAL. 
LOTEAMENTO. REGISTRO DE PARCELAMENTO. 
APROVAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO. ATO JURÍDICO 
PERFEITO. DIREITO ADQUIRIDO.  
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I – O ato de aprovação, pelo chefe do Poder Executivo 
Municipal, de pedido de parcelamento de solo urbano 
para fins de loteamento, não materializa ato jurídico 
perfeito, pois o ato administrativo ‘aprovação’ tem 
natureza discricionária e precária, podendo ser 
revisto pela administração a qualquer tempo, quando 
não materializado o ato que se pretendia efetuar. II - 
Ainda que a legislação vigente à época não prescrevesse 
prazo para o competente registro (Decreto Lei nº 
58/37), a partir da edição da disposição normativa que 
previu tal formalidade, esta passou a ser exigível dentro 
do prazo ali estabelecido. Extrapolado tal lapso 
temporal, não têm os interessados o direito inconteste 
de inscrever o referido empreendimento no registro 
público a qualquer tempo, pois tal providência poderia, 
em última análise, inclusive, vir a macular princípios 
basilares da Administração, além do ordenamento legal 
vigente com relação ao parcelamento urbano e leis 
ambientais ligados a interesses coletivos da mais variada 
espécie. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO (STF. AI 
738125 GO. Relator: Min. GILMAR MENDES. Julgamento: 
10/09/2013, fls. 365/366). 

 

Nesse passo, urgente apurar os indícios de exercício de 

múnus público em causa própria pelo representado, conforme 

sugerido à fl. 67, e a ocorrência de eventuais atos de improbidade 

por parte do Sr. Prefeito Municipal, sozinho, por seus subordinados 

ou em coordenação com o próprio particular favorecido. A esse 

respeito, as medidas de responsabilização civil e criminal 

pertinentes devem ser adotadas, embora não pareça proporcional, 

no estado atual da informação disponível, a aplicação do art. 50 da 
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Lei n. 6.766/79, em face da anuência, sem dúvida precária, do 

Município de Palotina e do INCRA para o desmembramento. 

Ainda, no tocante ao zoneamento resta investigar se existe 

contradição com o novo regramento espacializado no mapa 

acostado à fl. 54, visando averiguar se os novos lotes destrinchados 

do terreno original se inserem efetivamente na faixa decalcada 

como “Zona de Indústria e Comércio” (ZIC), a qual, em princípio, 

admitiria a atividade industrial almejada. Em se evidenciando 

alguma restrição de uso e ocupação do solo inviabilizadora da 

mesma (a exemplo de sua parcial localização em Zona de 

Transição Rural), há que se atuar preventivamente no sentido de 

paralisar eventuais obras de construção ou o seu funcionamento. 

Ulteriormente, acerca da problemática apontada pelo 

Instituto Ambiental do Paraná (fls. 221-222) em torno da inscrição 

registral da reserva legal averbada na matrícula-mãe nos novos 

lotes dela extraídos, este setor urbanístico limita-se a mencionar a 

inovação operada pelo art. 19 da Lei n. 12.651/201210 (Novo 

Código Florestal) e a estampar a imagem aérea do terreno, 

delimitada aproximativamente, na qual é visível a parcela atrelada 

                                                        
10 “Art. 19.  A inserção do imóvel rural em perímetro urbano definido mediante lei municipal não 
desobriga o proprietário ou posseiro da manutenção da área de Reserva Legal, que só será extinta 
concomitantemente ao registro do parcelamento do solo para fins urbanos aprovado segundo a 
legislação específica e consoante as diretrizes do plano diretor de que trata o § 1o do art. 182 da 
Constituição Federal.” 
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à preservação ambiental. Alfim, sugere-se, nesta seara, consulta 

ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de 

Proteção ao Meio Ambiente, especializado na matéria. 

 

 

IMAGEM INDISPONÍVEL 

 

 

III. Recomendações do CAOPJ-HU 

Do todo exposto, recomenda o Centro de Apoio Operacional 

das Promotorias de Justiça de Habitação e Urbanismo ao órgão de 

execução consulente que: 

a) encaminhe as medidas administrativas e/ou judiciais no 

sentido de regularizar o desmembramento em tela à luz da 

legislação municipal de parcelamento do solo urbano para fins 

industriais e de zoneamento, submetendo-o à avaliação do setor 

responsável para realização do licenciamento em todas as suas 

etapas, se necessário com invalidação integral ou parcial das 

operações e negócios já efetuados, com compensações da parte do 

particular ou sustação da edificação/funcionamento de indústrias, 

se em desconformidade com o ordenamento territorial; 
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b) conduza investigação específica sobre eventual prática 

de ato de improbidade administrativa cometida pelos agentes 

públicos envolvidos no caso (Poderes Legislativo e Executivo), bem 

como de utilização indébita de informações privilegiadas em 

benefício próprio, promovendo as sanções cabíveis. 

 

É a consulta. 
 

Curitiba, 02 de janeiro de 2014. 
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