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CONSULTA N. 04/2014 

 

 

Inquéritos Civis n. MPPR-0086.12.000005-3 e MPPR-

0086.12.000090-5 (Originários) 

Procedimento Administrativo n. 0046.14.000610-4 (CAOPJ-HU) 

 

 

EMENTA: PARCELAMENTO DO SOLO PARA 
FINS URBANOS EM ZONA RURAL. SÍTIOS OU 
CHÁCARAS DE RECREIO. IMPOSSIBILIDADE.  
SUBDIVISÃO ABAIXO DA FRAÇÃO MÍNIMA DE 
PARCELAMENTO DETERMINADA PELA 
LEGISLAÇÃO AGRÁRIA. INCIDÊNCIA DA LEI 
6.766/79. CRIME DE LOTEAMENTO 
CLANDESTINO. REGULARIZAÇÃO 
FUNDIÁRIA ADMISSÍVEL APENAS EM 
CARÁTER EXCEPCIONAL, QUANDO 
CONFIGURADO INEQUÍVOCO INTERESSE 
SOCIAL DE POPULAÇÃO 
PREDOMINANTEMENTE DE BAIXA RENDA, 
NOS TERMOS DA LEI 11.977/09. 
NECESSIDADE DE PRÉVIA INCORPORAÇÃO 
DA ÁREA AO PERÍMETRO URBANO, COM 
DEVIDO ORDENAMENTO DO USO E 
OCUPAÇÃO DO SOLO E DEMAIS REQUISITOS 
DO ART. 42-B DO ESTATUTO DA CIDADE.  
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I. Relatório do caso 

 

Em 31 de janeiro de 2012, foi instaurado pela 2ª Promotoria 

de Justiça da Comarca de Marialva o Procedimento Preparatório de 

n. 0086.12.000005-3, cujo escopo era averiguar a notícia de que 

diversos proprietários de imóveis rurais estariam promovendo o 

parcelamento clandestino (não autorizado) de glebas, fracionando-

as abaixo do módulo permitido. Ademais, os adquirentes de tais 

lotes irregulares estariam efetuando cadastro de produtor rural, a 

fim de obter os benefícios decorrentes, como instalação de energia 

elétrica, quando, em verdade, a maior parte das áreas são 

destinadas a lazer, utilizadas como sítios ou chácaras de recreio. 

Por ocasião da abertura do feito em comento, a agente 

ministerial expediu ofício ao Departamento Municipal de 

Agricultura (fl. 5), solicitando informações quanto à concessão de 

cadastro de produtor (CadPro) para aqueles que adquiriram 

terrenos em condições irregulares.  Na data de 12 de julho de 2012 

a Promotoria de Justiça notificou, ainda a 

“.....”,“.....”,“.....”,“.....”,“.....”,“.....”,“.....”,“.....” e “.....”, 

proprietários dos imóveis objeto de investigação, a fim de 

prestarem esclarecimentos sobre a comercialização de terrenos em 

desacordo com a legislação. 
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Em 17 de dezembro de 2012, converteu-se o Procedimento 

Preparatório original em Inquérito Civil Público (fls. 29 e 30), 

passando a figurar como representado o Sr. “.....”. Na mesma 

oportunidade, houve o desmembramento do feito (instauração do 

Inquérito Civil n. MPPR-0086.12.000090-5) para prosseguimento das 

investigações em relação a cada um dos proprietários 

supramencionados. Compõem-se, atualmente, os autos originários 

(IC MPPR-0086.12.000005-3) dos seguintes anexos: 

 

Anexo I: “.....” 
Anexo II: “.....” 
Anexo III: “.....” 
Anexo IV: “.....” 
Anexo V: “.....” 
Anexo VI: “.....” 
Anexo VII: “.....” 

 

 Às fls. 32 a 138 foram juntadas matrículas imobiliárias, 

imagens in loco, contratos de compra e venda e extratos de 

cadastro federal que comprovam a realização de negociações 

particulares de lotes com metragem muito inferior à Fração 

Mínima de Parcelamento estipulada para a região (dois hectares). 

Em posse dos dados, a Promotoria de Justiça presidente do 

caso expediu ofícios ao Instituto Ambiental do Paraná (IAP), à 

Prefeitura Municipal, à Agência de Defesa Agropecuária do Paraná 

(ADAPAR) e ao Cartório de Registro de Imóveis, questionando: 
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1) Ao IAP: Se há autorização para o 

loteamento/desmembramento da área em questão e se existem 

obras irregulares.  

2) À Prefeitura Municipal: Se foi concedida autorização para 

loteamento do imóvel em questão, e se o mesmo encontra-se em 

área rural, urbana ou  consta no  Plano Diretor do município como 

área de expansão urbana. 

3) À ADAPAR : Se a área em questão está sendo cultivada. Se 

há residência no imóvel e quantas. Se há adoção de medidas para 

conservação do solo. Se o imóvel compreende Área de Preservação 

Permanente e Reserva Legal de acordo com a legislação em vigor. 

Se o imóvel conta com a instalação de serviços de água e energia 

elétrica. Se há anuncio de vendas de lotes. 

4) Ao Cartório de Registro de Imóveis: Se há pedido de 

desmembramento ou loteamento da área em questão. 

O IAP, em conjunto com a 3ª Companhia de Polícia Militar 

Ambiental, apresentaram laudos de vistoria (integrantes do CD-

Rom que acompanha os autos) identificando irregularidades em 

uma série de imóveis, relatas às fls. 145-190. Há registro, nas 

imediações, de inúmeras placas com oferta de venda de lotes a 

partir de 1.000 m² (mil metros quadrados). 
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A seu turno, o Município informou (fl. 191) que não existe 

registro de protocolo com requerimento para fracionar ou lotear a 

área citada, portanto, não houve autorização para os 

parcelamentos. Também informou que a área em testilha é rural e 

que não está contemplada para expansão urbana. 

Na seqüencia, o Cartório de Registro de Imóveis noticiou que 

houve subdivisão dos lotes “.....” e “.....” (fls. 194-215). 

Por fim, consignou a ADAPAR (fls. 216-228) a existência de 

propriedades ociosas, outras com pequenos cultivos de natureza 

doméstica ou ornamental, não verificando-se, porém, exploração 

agrícola efetiva, tampouco adoção de práticas adequadas de 

conservação do solo. Outrossim, emerge cristalino dos relatórios da 

Agência de Defesa Agropecuária do Paraná a destinação para fins 

de lazer da absoluta maioria dos imóveis inspecionados, muitos dos 

quais de uso esporádico, sem residentes permanentes. Parte dos 

lotes se encontra ocupada e edificada (inclusive dentro de áreas 

protegidas), alguns não ultrapassando 500 m² de área total. 

Em face do conjunto probatório coletado, a Promotoria de 

Justiça oficiou, em 17 de janeiro de 2014, a Delegacia de Polícia 

local para instauração de inquérito policial visando a apurar a 

prática dos crimes previstos no art. 50 da Lei n. 6.766/79 e arts. 

38 e 48 da Lei n. 9.605/98, remetendo, a seguir, o procedimento 

em consulta a este CAOPJ de Habitação e Urbanismo. 
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No bojo do Inquérito Civil n. MPPR-0086.12.000090-5 (o qual 

tramita, hodiernamente, em face dos Srs. 

“.....”,“.....”,“.....”,“.....”,“.....”,“.....”,“.....”,“.....” e 

“.....”), foram tomadas similares providências, com conjunta 

remessa a este Centro de Apoio Operacional das Promotorias de 

Habitação e Urbanismo. 

É o sucinto relatório.    

 

II. Ponderações e Recomendações do CAOPJ-HU 

 

 O cenário delineado nos autos não é inovador. Padecem 

diversas localidades no Brasil com a mesma espécie de 

transfiguração irregular do perfil rural do território para urbano, 

notadamente catapultado por parcelamentos clandestinos do solo. 

Segue-se, em geral, à partição espúria da terra ocupação e uso 

para atividade diversa à exploração extrativa agrícola, pecuária ou 

agro-industrial, marcos definidores do conceito legal de imóvel 

rural, nos termos do art. 4º, I, 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 
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exploração extrativa agrícola, pecuária ou agro-
industrial, quer através de planos públicos de 
valorização, quer através de iniciativa privada; 

 

 Cristalina a dicção da sobrecitada norma a distanciar da 

figura do “imóvel rural” as denominadas chácaras ou sítios de 

recreio, mormente quando inferiores estas à Fração Mínima de 

Parcelamento (FMP), estipulada como limite para a subdivisão 

rural pelos artigos 65 do Estatuto da Terra e 8º da Lei n. 

5.868/1972. O fator foi indexado pela Instrução Especial INCRA n. 

50/1997, achando-se o Município de Marialva integrado à 

Microregião Geográfica de Maringá, em cujo território a Fração 

Mínima de Parcelamento equivale a dois hectares (20.000 m²).  

 Nessa esteira, a natureza urbana dos sítios de recreio é 

fartamente reconhecida pela doutrina e jurisprudência nacionais. 

José Afonso da Silva já acenava para o fato, ressaltando que “a 

formação dos núcleos residenciais de recreio, como modo de 

urbanificação, depende de planejamento urbanístico que se 

traduza em planos integrados”1. Em matéria tributária, não resta 

dúvida de que tais imóveis sejam fato gerador de Imposto 

Territorial e Predial Urbano e não de Imposto Territorial Rural: 

 

                                                           
1 SILVA, José Afonso da. Direito Urbanístico Brasileiro. 7ª edição. São Paulo: 
Malheiros, 2012, pp. 371-372. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%205.868-1972?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%205.868-1972?OpenDocument
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EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. IPTU. 
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO. SÍTIO RECREIO. 
INCIDÊNCIA. IMÓVEL SITUADO EM ÁREA URBANA 
DESPROVIDA DE MELHORAMENTOS. DESNECESSIDADE. 
1. A recorrente demonstra mero inconformismo em seu 
agravo regimental que não se mostra capaz de alterar os 
fundamentos da decisão agravada. 
2. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de 
que é legal a cobrança do IPTU dos sítios de recreio, 
localizados em zona de expansão urbana definida por 
legislação municipal, nos termos do arts. 32, § 1º, do 
CTN c/c arts. 14 do Decreto-lei nº 57/66 e 29 da Lei 
5.172/66, mesmo que não contenha os melhoramentos 
previstos no art. 31, § 1º, do CTN. 
3. Agravo regimental não provido. 
(STJ. Segunda Turma. AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 
783.794 - SP (2005/0159477-5) Rel.: Min. MAURO 
CAMPBELL MARQUES. Julgamento: 15/12/2009) 
 
 
EMENTA: TRIBUTÁRIO. IPTU. SÍTIO DE RECREIO. 
EXPANSÃO URBANA. 
1. Incide a cobrança do IPTU sobre "sítio de recreio" 
considerado por lei municipal como situado em área de 
expansão urbana. 
2. Interpretação do art. 32 § 2º, c/c o art. 14, do DL nº 
57/66 e o art. 29, da Lei nº 5.172, de 15.10.66. 
3. Há, também, incidência de IPTU sobre "sítio de 
recreio" situado em zona de expansão urbana, mesmo 
que a área não esteja dotada de qualquer dos 
melhoramentos elencados no art. 31, § 1º, do CTN. 
4. Recurso improvido. 
(STJ. Primeira Turma. REsp 181105 / SP (1998/0049554-
1). Rel.: Min: José Delgado. Data do Julgamento: 
22/09/1998). 

  

No mesmo diapasão, o entendimento pretoriano mais arejado 

firma-se pela sujeição dessa modalidade fundiária aos ditames da 
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Lei de Parcelamento do Solo para Fins Urbanos (Lei n. 

6.766/1979), tanto no que tange às responsabilidades civis quanto 

às sanções penais, ainda quando sobreviva algum tipo de manejo 

vegetal ou pecuário com intencionalidade de subsistência, no lote: 

 

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) 

 
EMENTA: LOTEAMENTO - Irregularidade - Ação civil 
pública - Municipalidade - Obrigação de fazer, não fazer 
e indenização - 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). 
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EMENTA: Apelação Criminal. Condenação por 
loteamento clandestino (art. 50, I, III e parágrafo 
único, da Lei nº 6.766/79). Objetiva a absolvição 
diante da fragilidade das provas. Sem razão. Vasta prova 
a demonstrar a venda dos lotes sem a devida 
regularização. Restou evidenciada a destinação do 
loteamento para fins urbanos e não rurícola. 
Comprovada a inexistência dos procedimentos prévios 
junto aos órgãos públicos, indispensáveis para a regular 
comercialização das glebas. Inexistência de maus 
antecedentes. Pena reduzida. Parcial provimento para 
reduzir a pena, mantida no mais a r. sentença. 
(TJSP. 1ª Câmara de Direito Criminal. APELAÇÃO nº 
3000009-67.2000.8.26.0629. Rel.: Des. Péricles Piza. 
Julgamento: 11/07/2011) 

 

Outrossim, há que se invocar o parâmetro consolidado no 

item 16.10.1.1 do Código de Normas da Corregedoria-Geral de 

Justiça do Estado do Paraná sobre parcelamentos de imóvel rural: 

 

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.  

 
In casu, constata-se urbanização de região planejada e 

delimitada para atividade rurícola, a qual se desenrola à margem 

das balizas legais e em detrimento do meio ambiente (agredido 

pela intervenção antrópica não minimizada, severamente 

degradante dos recursos naturais disponíveis), do patrimônio 

público (que arcará com gravoso passivo futuro de regularização e 
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implantação de infraestrutura com serviços ausentes) e da própria 

cidade (cujo crescimento caótico mina as políticas públicas e 

estrangula as condições de habitabilidade e de vida coletivas). 

Em face desse contexto, insofismável a responsabilidade do 

Município para coibir o avanço e/ou reverter os parcelamentos, 

ocupações e edificações narrados. Assim aclara Toshio Mukai:  

 

A disposição não é atinente somente a parcelamentos, 
mas atinge todas as alterações de uso do solo rural para 
urbano, mesmo sem parcelamento. Quando houver este, 
há que ser atendido também o art. 3º da Lei n. 
6.766/79, incluindo-se, por lei municipal, a área a ser 
loteada na zona de expansão urbana, para que se possa 
ter um loteamento ou desmembramento para fim 
urbano. Portanto, essa disposição é de efeitos 
urbanísticos inegáveis, posto que coloca nas mãos do 
Município o controle absoluto da expansão (ou não) da 
área urbana e urbanizável do território municipal.2 

 

Em suma, restam asseguradas a legalidade e a legitimidade 

do controle urbanístico exercitado pelo Município sobre a zona 

rural, nos moldes do regramento federal da matéria: 

 

EMENTA: ADMINISTRATIVO. PARCELAMENTO DO SOLO 
URBANO. IMÓVEL SITUADO EM ZONA RURAL. 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA,ESTATUTO DA TERRA, LEI 
6.766/79 E LEI MUNICIPAL N.º 10.257/01. INEXISTÊNCIA 

                                                           
2 MUKAI, Toshio. Direito urbano e ambiental. 3ª edição. Belo Horizonte: 
Fórum, 2006, p. 158. 
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DE APROVAÇÃO DO LOTEAMENTO PELO MUNICÍPIO. 
LEGAL E LEGÍTIMO (E, ASSIM, INAFASTÁVEL) O 
CONTROLE MUNICIPAL, DIANTE DOS IMPOSITIVOS 
URBANÍSTICOS, COM VISTAS AO DESENVOLVIMENTO 
SÓCIO-ECONÔMICO. DÚVIDA PROCEDENTE. APELAÇÃO A 
QUE SE NEGA SEGUIMENTO, COM BASE NO ART. 557, 
CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 
(TJRJ. 15ª Câmara Cível. APELAÇÃO CÍVEL Nº. 
2007.001.69578. Rel.: Des. Gilberto Campista Guarino. 
Julgamento : 19/01/2010) 

 

EMENTA: CONSTITUCIONAL E DIREITO URBANÍSTICO. 
MANDADO DE SEGURANÇA. LOTEAMENTO. IMÓVEL 
SITUADO NA ZONA RURAL. REGULARIZAÇÃO. MATÉRIA DE 
COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO. 
1. As normas gerais sobre direito urbanístico, 
notadamente as que versem sobre parcelamento do 
solo, são aplicáveis tanto aos imóveis localizados em 
zona urbana quanto em zona rural. 
2. Compete ao Município promover adequado 
ordenamento territorial, mediante planejamento e 
controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo 
urbano (art. 30, VIII, CF). 
3. Inexistência de direito adquirido frente ao poder de 
polícia do Estado. Ausência de direito líquido e certo. 
Segurança denegada. Sentença mantida. Recurso 
desprovido.  
(TJSP. 9ª Câmara de Direito Público. Apelação nº 
9153800-90.2003.8.26.0000. Rel.: Des. Décio 
Notarangeli. Julgamento: 29/06/2011) 

 

Nada obstante, a admissibilidade do poder de polícia 

fiscalizatório da Municipalidade e mesmo de certo espaço de 

competência regulatória local sobre as áreas rurais, não pode 

perverter-se em anistia generalizada ou tolerância omissiva. A 
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literatura jurídica é enfática ao registrar a inviabilidade de 

constituição de chácaras e sítios de recreio fora do perímetro 

urbano municipal, à luminar clareza do art. 3º da Lei 6.766/1979:  

 

Ao dispor o caput do art. 3º da Lei 6.766/79 que: 
'Somente será admitido o parcelamento do solo para fins 
urbanos em zonas urbanas ou de expansão urbana, assim 
definidas por lei municipal', afastada está qualquer 
possibilidade de se instalar um loteamento, ou 
desmembramento, destinado a chácaras ou sítios de 
recreio na zona rural.3 
 
 
“ [...] 3) a implantação de chácaras ou sítios de recreio 
em zona rural, ainda que para fins de lazer (que é uma 
atividade urbana), deve obedecer aos preceitos da Lei 
6.766/79, constituindo crime contra a Administração 
Pública (art. 50, I, c.c. art. 3º, caput, Lei 6.766/79). 
Não é a natureza da zona (rural ou urbana) onde o 
loteamento está sendo implantado que define a 
incidência dessa lei, mas a sua finalidade urbana (para 
lazer, moradia, comércio, indústria, fins institucionais). 
4) a legislação específica inviabiliza a divisão de imóvel 
rural em dimensão inferior ao módulo ou fração mínima 
de parcelamento (Lei 5.868/72, art. 8º, caput; Lei 
4.504/64, art. 65, par. 1º - Estatuto da Terra), ainda 
que para as hipóteses de desmembramento rural (em 
que a parte desmembrada confina com via de circulação 
preexistente), partilha judicial ou amigável e para 
divisão operada causa mortis, como já decidiu o 

                                                           
3 FREITAS, Gilberto Passos de. Algumas anotações sobre as chácaras ou sítios 
de recreio. In: Boletim do interior, Fundação Prefeito Faria Lima - CEPAM, 
Secretaria do Interior do Governo do Estado de São Paulo, n. 106, maio/82, 
apud FRANCO, A. S. et alii. Leis penais especiais e sua interpretação 
jurisprudencial. 7. ed. v.II. São Paulo: Revista dos Tribunais: 2001. v. II, p. 
2617-2618. 
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Conselho Superior da Magistratura Paulista. Para o CSM, 
o loteamento destinado a chácaras de recreio não está 
dispensado dos requisitos registrários da legislação de 
parcelamento urbano, mesmo em se tratando de 
empreendimento anterior à vigência da Lei 6.766/79, ou 
do Estatuto da Terra, de vez que o registro especial já 
era exigido pelo Decreto-Lei 58/37”.4 

 

Com símile teor sobejam ordenanças internas das Cortes 

Estaduais de Justiça aos Cartórios Extrajudiciais. A despeito da 

aparente permissividade do item 3.3. da Instrução Normativa n. 

17-B de do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, as 

Corregedorias-Gerais de Justiça dos Estados do Rio Grande do Sul e 

São Paulo vedam expressamente a prática em tela, determinando 

aos Ofícios de Imóveis que fiscalizem e repudiem transações como 

as entabuladas no caso concreto: 

 

Provimento nº 30/88 da CGJ/RS (Proíbe o lavrar de 
escrituras de atos e negócios jurídicos infringentes à lei 
e ao ordenamento positivo normativizador do 
parcelamento do solo urbano e protetiva da zona rural, 
em relação aos mananciais da fauna e da flora e a fim 
de proteger os ecossistemas contra a predação e a 
destruição causadas pela ocupação desorganizada e sem 
fiscalização na execução dos condomínios rurais para 
fins de lazer.) 

                                                           
4 PELUSO, Antônio Cezar. Fraudes à Lei de Parcelamento do solo e à Lei de 
Incorporação Imobiliária. In: FREITAS, José Carlos de (Coord.). Temas de 
Direito Urbanístico, vol. 2. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado: Ministério 
Público do Estado de São Paulo, 2000, p. 367. 
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(...)  
Art. 3º - A formação de condomínios por atos "inter 
vivos" que tenham por objeto imóveis rurais, somente 
será admitida se conservada a destinação rural do 
imóvel, para fins de exploração agro-pecuária ou 
extrativa.  
 
 
Provimento n. 58/89 da CGJ/SP e atualizações (Normas 
de Serviço: Cartórios Extrajudiciais – Tomo II) 
(...) 
Capítulo XX, Seção VII – Dos loteamentos de imóveis 
urbanos e rurais 
168. O parcelamento do solo para fins urbanos será 
precedido de averbação de lei municipal que incluiu o 
imóvel parcelado em zona urbana, bem como da 
comprovação da ciência do INCRA. 
168.1. A ciência será comprovada pela apresentação da 
certidão do INCRA ou do comprovante de protocolo da 
cientificação.  
168.2. No caso de ser apresentado comprovante de 
protocolo de cientificação, registrado o parcelamento 
do solo, o Oficial de Registro de Imóveis enviará ao 
INCRA certidão comprobatória do citado ato para 
conhecimento e respectivas providências.  
169. O parcelamento de imóvel rural para fins urbanos 
deve ser precedido de:  
a) lei municipal que o inclua na zona urbana ou de 
expansão urbana do Município; 
b) averbação de alteração de destinação do imóvel, de 
rural para urbano, com apresentação de certidão 
expedida pelo INCRA. 
 
 

Destarte, impõe-se a adoção de medidas urbanístico-

ambientais repressivas e restaurativas, visando à retomada do 

status quo ante, isto é, à situação originária prévia à subdivisão 

ilícita das glebas rurais investigadas. Tão somente em hipóteses 
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excepcionais admite-se a regularização de tais assentamentos, 

onde exsurja inequívoco o interesse social para fins de proteção do 

direito humano fundamental à moradia digna, isto é, em 

assentamentos ocupados predominantemente por população de 

baixa renda - o que, ao que consta, não se afigura para as chácaras 

de recreio ou residências de final de semana.  

Ainda assim, esse tipo de intervenção, quando aconselhável, 

requer planejamento e ordenamento do território, pois deve 

considerar que a dinâmica urbana não é estanque e que, tão logo 

regularizado um loteamento/ocupação de tipo “rurbano”, a 

mesma tenderá a expandir-se, gerando novos núcleos informais 

adjacentes. Sugere a prudência, por conseguinte, que o processo 

seja precedido de zoneamento que arrole os usos futuros 

permitidos, sob pena de dar azo o Poder Público a verdadeiro 

círculo vicioso de medidas curativas, sobre o qual pouca 

governabilidade deterá, na ausência de diretrizes urbanísticas 

claras. A regularização fundiária urbana de glebas rurais, destarte, 

sói vicejar após inclusão da área no perímetro urbano pelo Plano 

Diretor ou lei municipal específica, por força do disposto no art. 

47 da Lei n. 11.977/2009 e art. 3º, IX, „d‟ da Lei n. 12.651/2012: 

 

Lei n. 11.977/2009 
Art. 47.  Para efeitos da regularização fundiária de 
assentamentos urbanos, consideram-se:  
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I – área urbana: parcela do território, contínua ou não, 
incluída no perímetro urbano pelo Plano Diretor ou por 
lei municipal específica;   
II – área urbana consolidada: parcela da área urbana 
com densidade demográfica superior a 50 (cinquenta) 
habitantes por hectare e malha viária implantada e que 
tenha, no mínimo, 2 (dois) dos seguintes equipamentos 
de infraestrutura urbana implantados:  
a) drenagem de águas pluviais urbanas;  
b) esgotamento sanitário;  
c) abastecimento de água potável;  
d) distribuição de energia elétrica; ou  
e) limpeza urbana, coleta e manejo de resíduos sólidos;  
 
Lei n. 12.651/2012 
Art. 3o  Para os efeitos desta Lei, entende-se por: 
(...) 
IX - interesse social: 
(...) 
d) a regularização fundiária de assentamentos humanos 
ocupados predominantemente por população de baixa 
renda em áreas urbanas consolidadas, observadas as 
condições estabelecidas na Lei no 11.977, de 7 de julho 
de 2009; 

 

 Não apenas a radiografia do ordenamento jurídico vigente 

conduz à conclusão de que a regularização fundiária de 

parcelamentos com finalidade urbana em áreas rurais demanda, 

além da anuência do INCRA para conversão de uso do solo, 

consignada no art. 53 da Lei n. 6.766/2012, também preliminar 

inclusão do imóvel no perímetro urbano municipal. Numerosas são 

as propostas de atualização da legislação hodierna que enfrentam 

o assunto de modo explícito, merecendo destaque o Projeto de Lei 

n. 20/2007 (Lei de Responsabilidade Territorial), em seu art. 6º 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11977.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11977.htm
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(“O parcelamento do solo para fins urbanos apenas será admitido 

no perímetro urbano definido por lei municipal”). Respaldam esse 

modelo o comentário de Stifelman e Garcez, abaixo transcrito: 

 

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.5  

 

                                                           
5 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%20PARCELAMENT
O%20DO%20SOLO.pdf> Acesso em: 14/02/2014) 
 

http://www.amprs.org.br/arquivos/comunicao_noticia/DO%20PARCELAMENTO%20DO%20SOLO.pdf
http://www.amprs.org.br/arquivos/comunicao_noticia/DO%20PARCELAMENTO%20DO%20SOLO.pdf
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Nem poderia ser divergente a lídima interpretação adotada 

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 

da questão por meio de “jurisprudência interna”. In litteris: 

 

 
Para transformação da zona rural em zona urbana ou 
de expansão urbana a fim de justificar a permanência 
de loteamento de chácaras e sítios de recreio, além 
de ser necessária a aprovação de lei municipal, deve 
haver a manifestação prévia do INCRA, especialmente 
quanto ao item 3.3. 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.6 

 

                                                           
6 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: 14/02/2014. 

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
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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 determina rol taxativo de 

requisitos e procedimentos a serem cumpridos pelos Municípios 

que desejem ampliar seu perímetro urbano, à parte da edição de 

lei específica. A intentio legis é justamente impedir alterações 

arbitrárias que pretendam unicamente beneficiar a particulares, 

sem embasamento técnico, planejamento, ordenamento territorial 

medidas de compensação ou contrapartidas: 

 

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     
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 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. 
 § 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.    

 

Por fim, repisamos que prioridade há que ser dada ao 

desfazimento dos empreendimentos irregulares, os quais 

desatendem à função socioambiental da propriedade urbana, ao 

violar o Plano Diretor e demais normas urbanísticas locais e 

nacionais. Assim assevera o princípio da precaução (in dubio pro 

ambiente), traduzível, no caso, como in dubio pro urbe.  

Todavia, em se descortinando a incidência de imperativos de 

ordem social e de interesse público que fundamentem eventual 

processo de regularização fundiária dos sítios e chácaras de recreio 

em testilha, o mesmo somente poderá ocorrer mediante 

modificação perimetral acompanhada do devido zoneamento do 

uso e ocupação do solo, com normatização dos parâmetros e 
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índices urbanísticos aplicáveis e com projeção da expansão, para 

que se possa fiscalizar seu desenvolvimento ordenado. É, em 

outras palavras, fazer prevalecer o prestimoso princípio da 

vinculação situacional da propriedade, oriundo do direito 

germânico, do qual se infere que, não havendo plano que 

discipline a transformação gradual de uma fração do território de 

rural para urbana, deve-se manter o perfil urbanístico-ambiental 

presente dos imóveis e da região em que se inserem: 

 

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). 
Ainda que a gleba se situe em zona urbana ou de 
expansão urbana, nem por isto dispõe seu proprietário 
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do direito de parcelá-la. Antes que possa apresentar 
projeto de loteamento, deverá aguardar da prefeitura o 
estabelecimento das diretrizes específicas para aquele 
parcelamento.  
(...) 
Fica claro, portanto, que o proprietário não tem o 
direito de parcelar sua gleba. Esse direito é conferido 
pelo plano diretor e pelas diretrizes específicas. (...) 
Não pode haver, portanto, parcelamento em cidades 
desprovidas de plano diretor.7 

 

III. Conclusão 

 

Ex positis, recomenda o Centro de Apoio Operacional das 

Promotorias de Justiça de Habitação e Urbanismo que: 

a) de imediato, adote o órgão de execução ministerial todas 

as medidas administrativas e judiciais cabíveis visando ao 

“congelamento” dos parcelamentos investigados, suspendendo a 

comercialização de lotes inferiores à Fração Mínima de 

Parcelamento Rural, bem como paralisando as edificações e 

intervenções ambientais em curso sem licenciamento; 

b) na seqüencia, acione os órgãos competentes em esfera 

municipal (tais como Secretaria de Habitação, Secretaria de 

Assistência Social, Secretaria de Urbanismo, Departamentos de 

Planejamento, etc.) e estadual (como o Instituto Ambiental do 

                                                           
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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Paraná) para que analisem minuciosamente a situação hora 

descrita, identificando o perfil dos moradores/ocupantes das 

glebas irregulares (se habitadas predominantemente por famílias 

de comprovada baixa renda ou destinadas, em sua maioria, a usos 

recreativos esporádicos de residentes urbanos) e propondo, na 

segunda hipótese, alternativas habitacionais dignas para eventuais 

segmentos vulneráveis ali radicados, dada a necessidade de 

desfazimento dos loteamentos e demolição parcial/total das 

edificações existentes. Em caso de regularização fundiária, se 

configurados os critérios e requisitos legais da espécie, impende 

acompanhar o devido processo legal para modificação do 

zoneamento urbano, com integral atendimento aos elementos 

arrolados no art. 42-B da Lei 10.257/2001 (Estatuto da Cidade); 

c) concomitantemente à condução do feito in re ipsa, expeça 

a Promotoria de Justiça consulente Recomendação Administrativa 

(modelo empregado pelo Ministério Público do Estado de Goiás em 

anexo) de caráter preventivo ao Município de Marialva e demais 

entes responsáveis pela fiscalização urbanístico-ambiental na 

região para que coíbam a instalação de sítios/chácaras de recreio 

na zona rural, dando ampla publicidade à população sobre o teor 

do expediente e eventuais conseqüenciais de sua inobservância. 

 

É a consulta. 
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