
O Parcelamento do Solo para Fins Urbanos 

 

A atividade de parcelamento do solo urbano é regulada, em todo o território 

nacional, pela Lei Nacional n. 6766/79 também conhecida como Lei Lehmann. Os 

parcelamentos em área rurais são regidos fundamentalmente pela instrução normativa 

17-B do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA)1. Esta dispõe 

sobre o parcelamento do solo de imóveis rurais tanto para fins urbanos quanto para 

fins agrícolas.  

As conversões de uso de solo rural para urbano dependem de prévia audiência 

do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, do órgão 

metropolitano – para os municípios localizados em regiões metropolitanas – e da 

aprovação da Prefeitura.  

São estabelecidas por lei basicamente duas modalidades de parcelamento do 

solo, o loteamento definido como “a subdivisão de gleba em lotes destinados a 

edificação, com abertura de novas vias de circulação, de logradouros públicos ou 

prolongamento, modificação e ampliação das vias existentes” (Lei 6766/79, art. 2°, 

§1°) e o desmembramento que consiste na “subdivisão de gleba em lotes destinados a 

edificação, com aproveitamento do sistema viário existente, desde que não implique 

na abertura de novas vias e logradouros públicos, nem no prolongamento, modificação 

ou ampliação dos já existentes” (Lei 6766/79, art. 2°, §2°).  

Os condomínios fechados, condomínios verticais2, também denominados de 

condomínios urbanísticos, são regidos pela Lei 4.591/64, Lei de Condomínios. Este 

pode ser definido como a divisão de uma gleba em unidades autônomas destinadas à 

edificação, às quais correspondem às frações ideais das áreas de uso comum dos 

condôminos, admitida a abertura de vias de domínio privado e vedada a de 

logradouros públicos internamente ao seu perímetro3. As principais diferenças entre os 

loteamentos e os condomínios fechado são: 

 

                                                 
1
 A Instrução Normativa 17-B do INCRA indica uma série de legislações que 
devem ser observadas em parcelamentos para fins agrícolas de imóvel rural, 
Lei n° 4504/64 (art. 61), Lei n°4947/66 (art. 10), Decreto n° 59428/66 (art. 93) e 
Lei 5868/1972 (art. 8°). Cabe referência ainda ao Decreto-Lei n° 58/37. 
2 Os condomínios verticais são caracterizados pelo elemento de separação das 
unidades autônomas se dar por uma divisão vertical – muros, cercas, grades – 
enquanto no condomínio horizontal a divisão é caracterizada por um elemento 
horizontal como uma laje. 
3
 Definição constante do Projeto de Lei 3.057 de 2000 que dispõe sobre o 
parcelamento do solo para fins urbanos em substituição a lei 6766/79.  



a) no loteamento convencional as vias e logradouros passam a 
ser de domínio público, utilizadas por qualquer cidadão e no 
condomínio/loteamento fechado as ruas, as áreas livres, 
jardins, praças são de propriedade dos condôminos, que a 
utilizarão com base em regras estabelecidas em uma 
convenção.  
b) no loteamento convencional, cada lote tem acesso direto à 
via pública e no condomínio fechado os lotes têm acesso ao 
sistema de ruas do próprio condomínio, que, por sua vez, dará 
acesso à via pública. 
c) no loteamento convencional, a gleba loteada perde a sua 
individualidade, deixa de existir, para surgirem os vários lotes, 
como unidades autônomas destinadas à construção, já no 
condomínio fechado, a gleba inicial não perde a sua 
caracterização, ela continua a existir como um todo, pois o seu 
aproveitamento é feito também como um todo, integrado por 
lotes de utilização privativa e área de uso comum. (Parecer do 
CAOP – Consumidor do MP-PR, disponível em: 
http://www.consumidor.caop.mp.pr.gov.br/modules/conteudo/co
nteudo.php?conteudo=60, p. 09) 

 

 Porém mesmo configurando-se, sob o ponto de vista legal, apenas como 

propriedade comum de coisa, essa forma de ocupação do solo apresenta uma série 

de impactos no espaço urbano. Entre estes podemos citar a ausência da 

obrigatoriedade de doação de áreas públicas e a localização das mesmas (se dentro 

ou fora do perímetro com acesso controlado), a descontinuidade do tecido urbano com 

interrupções do sistema viário impossibilitando, por vezes, o prolongamento ou ligação 

de vias existentes. O projeto de Lei 3.057 conhecido como Lei de Responsabilidade 

Territorial e que tem por objetivo substituir a atual lei de parcelamento, cria uma série 

de regramentos acerca desses aspectos, porém o projeto ainda tramita na Câmara 

dos Deputados sem previsão para sua aprovação. Alguns Municípios regulamentaram 

essa modalidade de ocupação do espaço urbano em suas Leis de Parcelamento do 

Solo Urbano definindo critérios como: locais em que podem ser implantados, 

dimensão máxima e critérios de contiguidade, critérios de manutenção da 

infraestrutura e requisitos para assegurar integração do sistema viário, mobilidade e 

acesso a bens de uso comum do povo. 

 

2. Requisitos mínimos para o parcelamento 

 

O produto final tanto de desmembramentos quanto de loteamentos é o lote, 

definido como terreno cujas dimensões atendam aos índices urbanísticos definidos 

pelo Plano Diretor, e Lei Municipais regulamentadoras deste, servido de infraestrutura 

básica. Esta deve obrigatoriamente ser implantada pelo loteador e é composta pelos 



equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, iluminação pública, 

esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica pública e 

domiciliar e vias de circulação. Importante ressaltar que a Lei Nacional 6.766/79 foi 

alterada pela Lei Nacional 11.445 de 2007, sendo modificada a redação, onde antes 

constava como infraestrutura básica a rede de esgoto sanitário passou a constar 

solução para o adequado esgotamento sanitário. Essa alteração é justificada por não 

ser necessária a implantação de redes coletoras de esgotamento sanitário em todos 

os parcelamentos. Dependendo da densidade habitacional, da sua localização em 

relação à rede existente e condições geológicas e topográficas, as soluções 

individuais, compostas por fossas sépticas podem garantir a correta destinação final 

do esgotamento sanitário. A infraestrutura básica pode ser ainda flexibilizada em 

parcelamentos localizados em Zonas Habitacionais declaradas de interesse social. 

Nesses casos a iluminação pública não é obrigatória.  

O parcelamento do solo para fins urbanos só é admitido em zonas urbanas, de 

expansão urbana ou de urbanização específica definidas pelo Plano Diretor ou 

aprovadas Lei Municipal em consonância com o Plano Diretor. O parcelamento do 

solo, com finalidades urbanas, fora do perímetro urbano deve ter anuência prévia do 

INCRA e só poderá ser aprovado se a área for (i) de expansão urbana ou de 

urbanização específica definidas pelo Plano Diretor ou por Leis Municipais 

regulamentadoras deste, (ii) oficialmente declarada como zona de turismo ou 

caracterizada como estância hidromineral ou balneária, (iii) tenha, comprovadamente, 

perdido suas características produtivas, tornando antieconômico seu aproveitamento 

agrícola. Esta comprovação deve ser feita através de laudo assinado por técnico 

habilitado apresentado pelo proprietário ou pela Municipalidade, cabendo ao INCRA a 

averiguação de sua veracidade (SILVA, José Afonso da. Direito Urbanístico 

Brasileiro, 7ª edição. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 326). 

Para fins de urbanização o parcelamento do solo não é permitido em terrenos 

alagadiços, terrenos aterrados com material nocivo à saúde pública, em declividades 

iguais ou superiores a 30% e em locais onde a poluição impeça condições sanitárias 

suportáveis. Importante esclarecer que essa proibição não é definitiva, ela perdura 

apenas enquanto não forem realizadas as medidas de adequação técnica da 

salubridade e segurança para adaptar essas áreas ao assentamento humano. O 

mesmo não ocorre com terrenos onde as condições geológicas não aconselham a 

edificação, em área de preservação ecológica, bem como todas as áreas definidas no 

Código Florestal - Lei 12.651/2012 - como de preservação permanente onde o 

parcelamento do solo para fins urbanos é vedado.  



Cabe ao loteador destinar parte da gleba para a implantação do sistema de 

circulação (vias públicas), de equipamento urbano (equipamentos públicos de 

abastecimento de água, serviços de esgostos, energia elétrica, coletas de águas 

pluviais, rede telefônica e gás canalizado) e comunitário (equipamentos de educação, 

saúde, cultura, lazer e similares), bem como espaços livres de uso público. A 

localização das áreas destinadas aos equipamentos urbanos e comunitários e áreas 

livres de uso público podem ser indicadas pelo Município durante o processo de 

aprovação do projeto de loteamento (Lei 6.766/79, art. 6). Essas áreas devem passar 

para o domínio do Município no momento do registro do loteamento junto ao Cartório 

de Registro de Imóveis (Lei 6.766/79, art. 22). Até o ano de 1999, essas áreas 

deveriam representar 35% da área total da gleba parcelada, porém com a alteração da 

redação dada pela Lei 9.785 de 1999 a porcentagem de área doada passou a estar 

vinculada à densidade de ocupação prevista pelo Plano Diretor, e Lei Municipais 

regulamentadoras deste, para a zona em que se situem.   

A lei define, ainda, uma área mínima para o lote, 125 m², e uma testada mínima 

(dimensão da frente) de 5 (cinco) metros, salvo situações em que o loteamento é 

destinado a urbanização específica (ações de regularização fundiária e urbanização) 

ou edificações de conjuntos habitacionais de interesse social. O parâmetro de 125 m² 

estabelece uma área mínima para lotes, porém cabe ao município, através do Plano 

Diretor e das Leis Municipais que o regulamentam, definir qual será o lote mínimo bem 

como os usos e os coeficientes de aproveitamento para cada uma das porções do 

território que está sob sua jurisdição, de acordo com aspectos físico-ambientais, 

econômicos e culturais. 

Para a implantação do parcelamento, o loteador deve, ainda, observar a 

obrigatoriedade de articular as vias do novo loteamento às vias adjacentes oficiais 

(existentes ou projetadas), harmonizando-se com a topografia local. Para tanto, no 

momento da consulta de diretrizes, o município deve indicar, nas plantas apresentadas 

junto com o requerimento de aprovação, as ruas ou estradas que compõem o sistema 

viário do município relacionadas com o loteamento pretendido e que devem ser 

respeitadas. Além disso, devem ser reservadas áreas não edificáveis de 15 metros de 

cada lado ao longo das águas correntes e dormentes e das faixas de domínio público 

das rodovias e ferrovias.  

 

3. O processo de aprovação administrativa de Parcelamentos 

 

 



A atividade de 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) 

 

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 

A disciplina da atividade de aprovação de parcelamentos cabe essencialmente 

ao Município ou Distrito Federal, quando for o caso, porém em algumas situações 

caberá aos Estados disciplinar essa aprovação. A atuação dos órgãos estaduais faz-

se necessária quando: 

I - o loteamento estiver localizado em área de interesse especial, como as de 

proteção aos mananciais ou ao patrimônio cultural, histórico, paisagístico e 

arqueológico, assim definidos por lei estadual ou federal; 

II - o loteamento localizar-se em área limítrofe do município, ou que pertença a 

mais de um município; nas regiões metropolitanas ou em aglomerações urbanas, 

definidas em lei; 

III – o loteamento abranger área superior a 1.000.000 m².  

 

Para loteamentos e desmembramentos localizados em municípios integrantes 

de regiões metropolitanas, o exame e a anuência prévia à aprovação do projeto são 

de responsabilidade da autoridade metropolitana. Na Região Metropolitana de 

Curitiba, o Decreto Estadual n°698/95, que cria o regulamento da Coordenação da 

Região Metropolitana de Curitiba (COMEC), define que entre as competências do 

órgão, mais especificamente do Departamento de Planejamento, está a de emitir 

“pareceres, de acordo com a legislação vigente, sobre o parcelamento do solo urbano 

nos municípios pertencentes à Região Metropolitana de Curitiba”. 



A aprovação do parcelamento deve cumprir as seguintes etapas:  

 

Etapa 01 – Diretrizes para o loteamento: 

 

1.1. Solicitação à Prefeitura Municipal ou Distrito Federal, quando for o caso, as 

diretrizes para o uso do solo, do traçado dos lotes, do sistema viário, dos espaços 

livres e das áreas reservadas para equipamento urbano e comunitário (Lei 6.766/79, 

art. 6º); 

Para esse fim, o interessado deve apresentar requerimento e planta do imóvel 

contendo: divisas da gleba a ser loteada, quando exigido por lei as curvas de nível à 

distância adequada, localização dos cursos d’água, bosques e construções existentes, 

indicação dos arruamentos contíguos a todo o perímetro, a localização das vias de 

comunicação, das áreas livres, dos equipamentos urbanos e comunitários existentes 

no local ou em suas adjacências, com as respectivas distâncias da área a ser loteada, 

tipo de uso predominante a que o loteamento se destina e as características, 

dimensões e localização das zonas de uso contíguas. 

1. 2. Indicação pela Prefeitura Municipal, nas plantas apresentadas junto com o 

requerimento, de acordo com as diretrizes de planejamento estadual e municipal: das 

ruas ou estradas (existente ou projetada relacionadas com o loteamento pretendido); 

do traçado básico do sistema viário principal; da localização aproximada dos terrenos 

destinados a equipamento urbano e comunitário e das áreas livres de uso público; das 

faixas sanitárias do terreno necessárias ao escoamento das águas pluviais e das 

faixas não edificáveis; da zona ou zonas de uso predominante da área, com indicação 

dos usos compatíveis (Lei 6.766/79, art. 7º); 

Essas diretrizes vigorarão pelo prazo máximo de quatro anos. Em Municípios 

com menos de 50.000 habitantes e aqueles cujo plano diretor contiver diretrizes de 

urbanização para a zona em que se situe o parcelamento poderão dispensar essa 

etapa. 

Na etapa de diretrizes é necessário solicitar, ainda, junto ao órgão de gestão 

metropolitana, a consulta prévia de viabilidade do empreendimento.  

 

Etapa 02 – Aprovação do loteamento: 

 

2.1. Apresentação à Prefeitura Municipal do projeto de parcelamento, contendo 

desenhos, memorial descritivo, certidão atualizada da matrícula da gleba, certidão de 

ônus reais, certidão negativa de tributos municipais e cronograma de execução das 



obras. Estas não podem ultrapassar o limite máximo de quatro anos para sua 

conclusão. 

Os desenhos devem obrigatoriamente conter, a subdivisão das quadras em 

lotes, com as respectivas dimensões e numeração, o sistema de vias com a respectiva 

hierarquia, as dimensões lineares e angulares do projeto, com raios, cordas, arcos, 

pontos de tangência e ângulos centrais das vias, os perfis longitudinais e transversais 

de todas as vias de circulação e praças, a indicação dos marcos de alinhamento e 

nivelamento localizados nos ângulos de curvas e vias projetadas e a indicação em 

planta e perfis de todas as linhas de escoamento das águas pluviais. 

O memorial descritivo deve conter descrição sucinta do loteamento, com as 

suas características e a fixação da zona ou zonas de uso predominante, condições 

urbanísticas do loteamento e as limitações que incidem sobre os lotes e suas 

construções, além daquelas constantes das diretrizes fixadas, indicação das áreas 

públicas que passarão ao domínio do município no ato de registro do loteamento, 

enumeração dos equipamentos urbanos, comunitários e dos serviços públicos ou de 

utilidade pública, já existentes no loteamento e adjacências. 

Juntamente com essa documentação é necessário apresentar a Licença de 

Instalação, emitida pelo órgão ambiental competente.   

2.2. Aprovação do projeto do loteamento pelo Município. O projeto deverá ser 

executado no prazo constante do cronograma de execução, sob pena de caducidade 

da aprovação.  

Para municípios integrantes de regiões metropolitanas, é importante que, antes 

da aprovação pelo Município, seja solicitada, ao órgão de gestão metropolitano, a 

Anuência Prévia que corresponde à aprovação do loteamento por este.  

É proibida a aprovação de projetos de parcelamento em áreas de risco 

definidas como não edificáveis no Plano Diretor ou em Leis Municipais que o 

regulamentem.  

Lei municipal específica deve definir o prazo para que o projeto de 

parcelamento seja aprovado ou rejeitado e para que as obras executadas para a 

implantação do parcelamento sejam aceitas ou recusadas. Nos casos omissos o prazo 

para a aprovação ou não do projeto serão de 90 dias e de 60 dias para o aceite ou não 

das obras.  

Os espaços livres e de uso comum, as vias e praças, as áreas destinadas a 

edifícios públicos e outros equipamentos urbanos, constantes do projeto e do 

memorial descritivo, não poderão ter sua destinação alterada pelo loteador após a 

aprovação do projeto.  

 



Etapa 03 – Registro do Parcelamento 

 

3.1 Solicitação de registro de loteamento ao Cartório de Registro de Imóveis 

competente. A submissão deve ocorrer em um prazo de 180 dias contados a partir da 

aprovação do projeto, sob pena de caducidade da mesma (Lei 6.766/79, art. 18).  

O pedido de registro do parcelamento deve ser acompanhado de competente 

instrumento de garantia para a execução das obras. 

3.2 Registro propriamente dito, caso não haja impugnação ou, se houver, esta 

for tida como improcedente (Artigo 19); 

No Registro de Imóveis far-se-á o registro do loteamento, com uma indicação 

para cada lote, a averbação das alterações, a abertura de ruas e praças e as áreas 

destinadas a espaços livres ou a equipamentos urbanos (Lei 6.766/79, art. 20, 

Parágrafo único). Nos casos em que o parcelamento do solo estiver implantado sem 

ter sido registrado, o Município poderá solicitar, por meio da apresentação da planta 

de parcelamento e de declaração de que o parcelamento se encontra implantado, o 

registro das áreas destinadas a uso público, que passarão dessa forma a integrar o 

seu domínio.  

 

4. Licenciamento ambiental do parcelamento 

 

No estado do Paraná, por força da Resolução SEMA n. 31/1998 

empreendimentos imobiliários devem passar pelo procedimento administrativo de 

licenciamento ambiental. Esta classifica como empreendimentos imobiliários:  

a) o Parcelamento do Solo Urbano para fins habitacionais, industriais ou 

comerciais; 

b) os Loteamentos; 

c) a implantação de Conjuntos Habitacionais; 

d) a Construção ou Obras Civis localizadas no Litoral Paranaense; 

e) a implantação de Cemitérios; 

f) a implantação de Empreendimentos de Lazer, tais como: campings, clubes 

de campo, e outros. 

 

Os empreendimentos, que se enquadram nas tipologias descritas acima, 

devem solicitar uma Licença Prévia e posteriormente uma Licença de Instalação para 

o órgão ambiental responsável podendo ser este a Secretaria Estadual do Meio 

Ambiente, neste caso do estado do Paraná ou uma secretaria municipal mediante 



prévio estabelecimento de convênio com o órgão estadual. De acordo com a 

Resolução CONAMA n. 237/1997:  

  

Art. 5º - Compete ao órgão ambiental estadual ou do Distrito 
Federal o licenciamento ambiental dos empreendimentos e 
atividades: 
I - localizados ou desenvolvidos em mais de um Município ou 
em unidades de conservação de domínio estadual ou do 
Distrito Federal; 
II - localizados ou desenvolvidos nas florestas e demais formas 
de vegetação natural de preservação permanente relacionadas 
no artigo 2º da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, e em 
todas as que assim forem consideradas por normas federais, 
estaduais ou municipais; 
III - cujos impactos ambientais diretos ultrapassem os limites 
territoriais de um ou mais Municípios; 
IV – delegados pela União aos Estados ou ao Distrito Federal, 
por instrumento legal ou convênio. 
Parágrafo único. O órgão ambiental estadual ou do Distrito 
Federal fará o licenciamento de que trata este artigo após 
considerar o exame técnico procedido pelos órgãos ambientais 
dos Municípios em que se localizar a atividade ou 
empreendimento, bem como, quando couber, o parecer dos 
demais órgãos competentes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, envolvidos no procedimento de 
licenciamento. 
Art. 6º - Compete ao órgão ambiental municipal, ouvidos os 
órgãos competentes da União, dos Estados e do Distrito 
Federal, quando couber, o licenciamento ambiental de 
empreendimentos e atividades de impacto ambiental local e 
daquelas que lhe forem delegadas pelo Estado por instrumento 
legal ou convênio. 
Art. 7º - Os empreendimentos e atividades serão licenciados 
em um único nível de competência, conforme estabelecido nos 
artigos anteriores. 

 

A apresentação da Licença Prévia deve ser realizada na primeira etapa de 

aprovação do parcelamento (momento de informação das diretrizes) e a Licença de 

Instalação antes da aprovação final pelo Município. 

Atualmente, os processos de licenciamento urbanístico e de licenciamento 

ambiental ocorrem separadamente e com grande dependência da anuência do Estado 

e dos órgãos de gestão metropolitana, dilatando muitas vezes o prazo para a 

conclusão do processo de licenciamento urbano-ambiental. Existe a proposta, dentro 

do já citado Projeto de Lei 3057 de 2000 de unificar o processo de licenciamento 

urbanístico e ambiental dos parcelamentos e deixá-los como competência exclusiva do 

Município desde que este comprove que cumpre os requisitos para uma Gestão Plena. 

 



Assim, com a nova lei [PL 3057/2000], a cidade passaria a ter 
autonomia quase total para definir as regras de licenciamento 
ao parcelamento do solo. Tanto do ponto de vista urbanístico 
quanto ambiental – diferentemente do que ocorre hoje, em que 
permanecem, em alguns casos, a obrigatoriedade de 
aprovação ou anuência do Estado. 
Em que pese a preocupação de governos estaduais e 
entidades metropolitanas com a subtração de competência, ela 
visa conferir menor burocracia e maior agilidade ao processo, 
propiciando diretrizes de projetos mais adequadas às 
realidades locais, que devem ser complementados com um 
planejamento regional e com capacitação dos agentes públicos 
municipais, tarefas para as quais os Estados são fundamentais. 
(COSTA, H. S. M. e PRIETO, E. C. Revisão da Lei Federal de 
Parcelamento do Solo: um Debate sobre o substitutivo ao PL 
3.057/2000. In.: Revista Magister de Direito Ambiental e 
Urbanístico n° 21 – dez. – jan./2009. p. 110) 

 

 Os requisitos estabelecidos pelo projeto de lei para uma gestão plena são: 

a) possuir Plano Diretor nos termos do Estatuto da Cidade; 

b) ter órgãos colegiados de controle social nas áreas de política urbana e 

ambiental, ou, na inexistência destes, integração com entes colegiados 

intermunicipais constituídos com essa mesma finalidade, assegurados o 

caráter deliberativo das decisões tomadas, o princípio democrático de 

escolha dos representantes e a participação da sociedade civil na sua 

composição; 

c) ter órgãos executivos específicos nas áreas de política urbana e ambiental, 

ou integração com associações ou consórcios intermunicipais para o 

planejamento, a gestão e a fiscalização nas referidas áreas, nos termos da 

Lei n° 11.107/05.  

 

No estado do Paraná existe a possibilidade de, através de uma Resolução do 

Conselho Estadual do Meio Ambiente (CEMA), os Municípios se tornarem 

responsáveis pela licença ambiental para atividades, obras e empreendimentos que 

causem impacto ambiental local (Lei complementar 140/ 2011, art. 9°, inciso XIV).  

 

5. Informações que devem ser divulgadas no processo de licenciamento 

urbanístico-ambiental. 

 

A Lei Nacional n. 6.766/79 prevê a publicação do projeto de parcelamento em 

edital, sendo essa, condição para o registro do mesmo junto ao Cartório de Registro 

de Imóveis. A partir da data da publicação, há um prazo de 15 dias para 



questionamentos do projeto e possíveis impugnações. O § 3º do artigo 19 da Lei 

Nacional n. 6.766/79 exige a publicação em jornal do edital dando conta da solicitação 

de registro imobiliário do projeto de loteamento.  

 

§ 3º - Nas capitais, a publicação do edital se fará no Diário 
Oficial do Estado e num dos jornais de circulação diária. Nos 
demais municípios, a publicação se fará apenas num dos 
jornais locais, se houver, ou, não havendo, em jornal da região.  

 

 Alguns estados possuem regulamentações específicas para garantir a 

publicidade do processo de licenciamento urbanístico-ambiental nas etapas que 

antecedem o registro garantindo assim o cumprimento do princípio da gestão 

democrática presente no Estatuto da Cidade (Lei n. 10.257/2001). No estado de 

Goiás, o Ministério Público recomenda a elaboração de Estudo de Impacto de 

Vizinhança para todos os parcelamentos do solo para fins urbano garantindo a 

transparência e publicidade do processo. Em Santa Catarina, provimento n. 25/1985 

recomenda que os membros do Ministério Público da primeira instância realizem 

fiscalização sobre os pedidos de registros de loteamento ou desmembramento de 

imóveis que ingressem no cartório competente, impugnando-os quando estiverem em 

desacordo com a Lei 6.766/79.  

Cabe ressaltar ainda, a possibilidade da publicação dos processos de 

licenciamento de parcelamento do solo, na íntegra, nos Portais de Transparência. Tal 

publicação é justificada, por serem estas informações de interesse público e 

imprescindíveis para um efetivo controle social da gestão do território urbano estando 

amparada pelo princípio da gestão democrática das cidades contemplado no Estatuto 

da Cidade. Entre as informações que devem ser publicadas destacamos a densidade 

habitacional prevista, localização e metragem da área destinada à implantação de 

equipamentos urbanos, comunitários e áreas verdes, uso predominante do solo e 

geração de tráfego e demanda de transporte público. Essas iniciativas permitem 

avançar no que tange a gestão democrática das cidades e a garantia do cumprimento 

da função social da cidade e da propriedade.  

   

   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


