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Consulta n. 49 / 2013 

 

 

Ementa: REVOGAÇÃO SPONTE PROPRIA DE DECRETO 

QUE APROVA PROJETO DE LOTEAMENTO. 

INEXISTÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO DOS 

PARCELAMENTOS DO SOLO EM ÂMBITO MUNICIPAL.  

DÚVIDA SOBRE PERCENTUAL DE ÁREAS PÚBLICAS 

APLICÁVEL IN CASU. ATOS DE URBANIZAÇÃO. FUNÇÃO 

PÚBLICA DELEGÁVEL A PARTICULAR PELA VIA 

AUTORIZATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO 

DO PROPRIETÁRIO DE PARCELAR GLEBA. PRINCÍPIO DA 

VINCULAÇÃO SITUACIONAL. MANUTENÇÃO DO STATUS 

QUO NA AUSÊNCIA DE PLANO URBANÍSTICO 

ESPECÍFICO. PODER-DEVER DO MUNICÍPIO DE 

PROMOVER O ADEQUADO ORDENAMENTO 

TERRITORIAL. VEDAÇÃO DE APROVAR NOVOS 

LOTEAMENTOS ANTE A OMISSÃO LEGISLATIVA.  

 

 

 A Promotoria de Justiça da Comarca de Mamborê consulta este Centro 

de Apoio das Promotorias de Justiça de Habitação e Urbanismo do Ministério 

Público do Estado do Paraná para que analise o caso a seguir exposto e 

responda os quesitos por ela apresentados.  
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1. O CASO  

 

Trata-se de caso de revogação de Decreto que aprovou o projeto de 

loteamento denominado “................”1, no Município de Mamborê, o qual, ao 

tempo desta consulta, não dispõe de legislação sobre parcelamento do solo 

para fins urbanísticos. Relata a Promotoria de Justiça com jurisdição na 

localidade que, até o presente momento, tem o Poder Executivo se valido do 

percentual de 35% para a destinação das áreas de arruamento, institucionais 

e verdes nos novos loteamentos, índice anteriormente previsto pela Lei 

Nacional n. 6.766/1979. Contudo, diante da revogação do parágrafo 1º, do 

art. 4º, do referido diploma, com conseqüente delegação da regulamentação 

da matéria ao ente municipal, gerou-se impasse ora trazido à apreciação 

deste setor especializado. 

 

2. QUESTIONAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA E PONDERAÇÕES 

DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL 

 

Diante da situação fática, questiona a Promotoria de Justiça: “Neste 

caso em que não há legislação municipal, qual o percentual a ser exigido?”. 

Sobre a temática, apresenta o CAOP Habitação e Urbanismo as seguintes 

                                                           
1
 O caso foi, igualmente, noticiado nos veículos de comunicação local, disponíveis em: ........... 

http://www.trnoticias.com.br/2013/461-porto-seguro-regularizacao.html
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ponderações, as quais extrapolam a questão da estatística dos 

parcelamentos do solo, abordando também a ilegitimidade do Município 

para autorizar tais atos de transformação urbana, quando de sua omissão. 

 

2.1. A natureza eminentemente pública da atividade de parcelamento 

urbanístico e o Princípio da Vinculação Situacional 

 

De plano, vale situar que o parcelamento do solo não constitui direito 

subjetivo do proprietário da gleba, mas autorização que concede o 

Município a um particular para o exercício da função pública de urbanização, 

que é, a rigor, privativa do Poder Público: 

 

Realmente, o consentimento do Poder Público para 
parcelar solo para fins urbanos confere ao particular a 
faculdade de exercer em nome próprio, no interesse 
próprio e à própria custa e riscos, uma atividade que 
pertence ao Poder Público Municipal – qual seja, a de 
oferecer condições de habitabilidade à população 
urbana, como já dissemos; e esse é caso típico de 
autorização, não de licença. Tal transformação da 
propriedade não integra as faculdades dominiais, 
porque não constitui uma função privada. (SILVA, José 
Afonso da. Direito urbanístico brasileiro. São Paulo: 
Malheiros, 2012, p. 434-435) 
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Assim, a avaliação sobre a possibilidade ou não de autorizar, numa 

determinada porção do território, loteamentos ou desmembramentos, 

depende de juízo de oportunidade e conveniência do Município, 

integrando sua esfera de discricionariedade. Todavia, é certo que, por 

força da determinação do caput do art. 37 da Constituição Federal, não 

pode a Administração agir nem contra legem, nem praeter legem, isto é, 

está atrelada in totum à estrita legalidade, o que vincula o órgão 

municipal competente ao corpo normativo de regência sobre a matéria.  

Trata-se da Lei n. 6.766/1979, em nível nacional; da Constituição do 

Estado do Paraná e das Leis Municipais de Parcelamento do Solo, as 

quais, devendo harmonizar-se em suas previsões, compõem o universo 

jurídico imprescindível a que se deverão reportar os particulares e os 

agentes públicos na aprovação e execução dos loteamentos.  

Por conseguinte, não poderá o Município autorizar quaisquer novos 

parcelamentos na ausência da estrutura administrativa e legal mínima 

exigida. A inexistência de lei municipal específica sobre parcelamento do 

solo implica na inviabilidade de aprovação de loteamentos, uma vez que 

restam indefinidas as diretrizes essenciais e os critérios básicos a eles 

aplicáveis, tais como o percentual de áreas institucionais. Tais índices 

urbanísticos não se podem desgarrar da norma strictu sensu e, no seu 

vácuo, não estão sujeitos à avaliação discricionária do Poder Executivo, 

visto que tal feriria tanto a isonomia – do ponto de vista dos particulares 

concorrentes no mercado do solo urbano, dando azo ao favorecimento 

ilícito de parte deles – quanto à ordem urbanística – vez que cabe à 
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edilidade, por meio de seus representantes políticos do Poder Legislativo, 

decidir sobre como melhor regular o assunto, em nível local. 

Ademais, essa interpretação se coaduna com a melhor doutrina pátria 

e estrangeira, calcada no princípio da vinculação situacional da 

propriedade, o qual determina que, em não havendo Plano Diretor ou 

regra própria que discipline a questão no âmbito municipal, deve-se 

manter o status quo relativo à natureza presente do imóvel: 

 

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 
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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 
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. (PINTO, Victor Carvalho. 
Direito Urbanístico – Plano Diretor e Direito de 
Propriedade. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2005, p. 281-286) 

  

2.2. O poder-dever do Município de promover adequada ordenação do 

território 

 

Na esteira do lúcido posicionamento, é de lastimar-se que o Município 

de Mamborê ainda não disponha de Plano Diretor aprovado, tampouco de 

Lei Municipal de Parcelamento do Solo. Isso, a despeito da competência 

explícita para tanto, consubstanciada no art. 30. VIII da Constituição Federal 

(“promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante 

planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo 
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urbano”), e no art. 17, VIII, da Carta Estadual de 1989. Esta última, a 

propósito, avançou em relação à normativa nacional, dispondo ainda que: 

 

Art. 152. O plano diretor, instrumento básico da política 
de desenvolvimento econômico e social e de expansão 
urbana, aprovado pela Câmara Municipal, é obrigatório 
para as cidades com mais de vinte mil habitantes, 
expressando as exigências de ordenação da cidade e 
explicitando os critérios para que se cumpra a função 
social da propriedade urbana. 

(...) 

§ 1º. O plano diretor disporá sobre: 

(...) 

III - critérios de parcelamento, uso e ocupação do solo e 
zoneamento, prevendo áreas destinadas a moradias 
populares, com garantias de acesso aos locais de 
trabalho, serviço e lazer; 

 

Nesse diapasão, a Lei Estadual n. 15.229/2006 expressamente 

considerou a Lei de Parcelamento do Solo um dos elementos integrantes da 

legislação urbanística básica, espécie de Plano Diretor em sentido material: 

 

Art. 3°. Na elaboração, implementação e controle dos 
Planos Diretores Municipais os Municípios deverão 
observar as disposições do Estatuto da Cidade e deverão 
ser constituídos ao menos de:  
(...)  
III - legislação básica constituída de leis do Plano Diretor 
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Municipal, Perímetro Urbano, Parcelamento do Solo 
para fins Urbanos, Uso e Ocupação do Solo Urbano e 
Rural, Sistema Viário, Código de Obras, Código de 
Posturas e instrumentos instituídos pelo Estatuto da 
Cidade que sejam úteis ao Município; 

 

 A despeito do texto da norma, a indagação sobre a obrigatoriedade ou 

não do Plano Diretor, em sua feição peculiar, para o planejamento dos 

Municípios em relação ao desenvolvimento urbano, encontra-se ainda 

pendente de julgamento pelo Pretório Excelso (Recurso Extraordinário n. 

607940 oriundo do Distrito Federal). 

Entrementes, a Lei n. 6.766/79 franqueia a possibilidade de que, em 

substituição ao Plano Diretor, o zoneamento relativo às áreas urbanas ou 

urbanizáveis, em outros termos, passíveis de parcelamento e posterior 

edificação, seja estabelecido por meio de lei municipal específica, a exemplo 

da Lei de Perímetro Urbano. Sem este instrumento impreterível de 

ordenamento territorial, é vedada a expansão da malha urbana: 

 

Art. 3o Somente será admitido o parcelamento do solo 
para fins urbanos em zonas urbanas, de expansão 
urbana ou de urbanização específica, assim definidas 
pelo plano diretor ou aprovadas por lei municipal. 

 

Mutatis mutandis, não resta dúvida de que o adequado planejamento, 

regulação e gestão do uso, ocupação e parcelamento do solo urbano não é 
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tão somente uma prerrogativa, mas verdadeiro poder-dever do Município, 

em atendimento às suas atribuições de envergadura constitucional. Nesses 

termos decidiu o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial: 

  

RECURSO ESPECIAL. DIREITO URBANÍSTICO. 
LOTEAMENTO IRREGULAR. MUNICÍPIO. PODER-DEVER 
DE REGULARIZAÇÃO. 1. O art. 40 da lei 6.766/79 deve 
ser aplicado e interpretado à luz da Constituição Federal 
e da Carta Estadual. 2. A Municipalidade tem o dever e 
não a faculdade de regularizar o uso, no parcelamento 
e na ocupação do solo, para assegurar o respeito aos 
padrões urbanísticos e o bem-estar da população. 3. As 
administrações municipais possuem mecanismos de 
autotutela, podendo obstar a implantação imoderada 
de loteamentos clandestinos e irregulares, sem 
necessitarem recorrer a ordens judiciais para coibir os 
abusos decorrentes da especulação imobiliária por todo 
o País, encerrando uma verdadeira contraditio in 
terminis a Municipalidade opor-se a regularizar 
situações de fato já consolidadas. 4. (…). 5. O Município 
tem o poder-dever de agir para que o loteamento 
urbano irregular passe a atender o regulamento 
específico para a sua constituição. 6. Se ao Município é 
imposta, ex lege, a obrigação de fazer, procede a 
pretensão deduzida na ação civil pública, cujo escopo é 
exatamente a imputação do facere, às expensas do 
violador da norma urbanístico-ambiental. 5. Recurso 
especial provido. (STJ. REsp 448216/SP, Rel. Ministro 
LUIZ FUX, 1ª Turma do STJ. DJ 17/11/2003, p. 204). 
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 Destarte, apenas poderá o Município de Mamborê exercer seu poder 

de aprovar projetos de loteamento (em realidade, de autorizar a delegação 

da função pública de urbanizar), mediante o estrito cumprimento de seu 

dever correlato de adequado ordenamento e regulação do solo urbano, o 

que envolve, necessariamente, a atividade de legislar sobre a matéria, 

preenchendo o atual vazio normativo. Entrementes, devem-se considerar 

suspensos todas as solicitações desse teor em trâmite perante o Poder 

Público, bem como todos os procedimentos de registro de parcelamentos já 

aprovados, porém ainda não inscritos no cartório imobiliário. Isso porque a 

jurisprudência pacificou o entendimento segundo o qual a aprovação, pelo 

chefe do Executivo, do parcelamento não materializa ato jurídico perfeito, 

podendo, antes do registro, ser revisto oportuno tempore:  

 

APELAÇÃO CÍVEL. SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA PELO 
OFICIAL. LOTEAMENTO. REGISTRO DE PARCELAMENTO. 
APROVAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO. ATO JURÍDICO 
PERFEITO. DIREITO ADQUIRIDO.  

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 
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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 (TJGO. Apelação Cível 

nº 110067-3/188 (200701329348), Rel. Desembargador 

Carlos Escher. Julgamento: 02/08/2007). 

 

3. CONCLUSÕES E SUGESTÕES DE PROVIDÊNCIAS A SEREM TOMADAS PELO 

MINISTÉRIO PÚBLICO  

 

Em face das considerações expostas, sugere-se ao agente ministerial: 

a) que emita recomendação administrativa ao Município para sustar 

todos os procedimentos de aprovação de parcelamentos, em especial 

na modalidade loteamento, devido à ausência de critérios e índices 

urbanísticos balizadores, bem como ao Registro de Imóveis com 

jurisdição local, evitando que se inscrevam quaisquer novos projetos, 

inclusive os já aprovados pelo Poder Executivo, até que seja aprovada 

legislação regulamentadora da matéria pela Câmara Municipal. Em 

caso de inobservância à recomendação, que se proceda ao 

ajuizamento das medidas cabíveis, visando obter a concreção da 

obrigação de não fazer dos entes públicos, bem como o 



 

 

 

Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Habitação e Urbanismo 

12 
 

reconhecimento da responsabilidade civil do Município perante a 

coletividade lesada; 

b) que faça gestão junto aos Poderes Executivo e Legislativo municipais 

para que encaminhem e votem projeto de Lei de Parcelamento do 

Solo, em regime de urgência, assegurada a qualidade de seu 

conteúdo, além das outras peças integrantes do Plano Diretor, 

conditio sine qua non para acessar recursos do Fundo Estadual de 

Desenvolvimento Urbano, nos termos da Lei Estadual n. 15.229/2006. 

 

É o entendimento deste CAOP de Habitação e Urbanismo.  

Curitiba, 08 de julho de 2013. 
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