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APELAÇÃO CÍVEL N. 1.689.070-5 (NPU 0001636-58.2016.8.16.0118) 

JUÍZO DE DIREITO ÚNICO DA COMARCA DE MORRETES   

APELANTE: ROSINA IMÓVEIS LTDA. 

APELADA: MUNICÍPIO DE MORRETES E OUTRO 

RELATOR: DESEMBARGADOR MÁRIO LUIZ RAMIDOFF 

 

 

 DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REGISTROS 

PÚBLICOS. APELAÇÃO CÍVEL. DÚVIDA. AVERBAÇÃO DE 

DESMEMBRAMENTO EM MATRÍCULA DE BEM IMÓVEL. 

PARCELAMENTO QUE RESULTA EM LOTES DE METRAGEM INFERIOR 

À MÍNIMA, ESTATUÍDA EM LEI MUNICIPAL DE ZONEAMENTO DE 

USO E OCUPAÇÃO DO SOLO. ALTERAÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR 

POR DECRETO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. 

PRINCÍPIO DA HIERARQUIA NORMATIVA. AMPLIAÇÃO DO 

PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO EXIGE PROJETO ESPECÍFICO. 

ART. 42-B DA LEI N. 10.257/2001 (ESTATUTO DAS CIDADES). 

 1. O desmembramento que resulte em lotes de 

metragem inferior à mínima legalmente exigida, para 

a zona na qual se localiza a área que se pretende 

parcelar, impede a sua averbação. 

 2. Os Municípios que pretendam ampliar o seu 

perímetro urbano deverão elaborar projeto específico, 

restando a aprovação de projetos de parcelamento do 

solo no novo perímetro urbano condicionada à 

existência do projeto específico e à obediência às suas 

disposições. Art. 42-B da Lei n. 10.257/2001 (Estatuto 

das Cidades). 
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 3. Ato legislativo exarado pelo chefe do Poder 

Executivo Municipal (Decreto) não é espécie 

legislativa apta a alterar o Zoneamento de Uso e 

Ocupação do Solo, disposto em Lei Complementar. 

 4. Recurso de apelação cível conhecido e, no mérito, 

não provido. 

 
 
 VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS. 
 

1. RELATÓRIO 

 

 A Parte Interessada Rosina Imóveis Ltda. interpôs recurso de 

apelação cível em face de decisão judicial (seq. 27.1), proferida nos Autos 

de dúvida direta n. 0001636-58.2016.8.16.0118, que, ao julgar 

improcedente a dúvida apresentada pela Agente Delegada titular do 

Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Morretes, entendeu ser 

impossível a averbação do desmembramento, conforme requerido pela 

Apelante, nos seguintes termos: 

 
 É incontroverso nestes autos que o empreendimento imobiliário 

se situa em área denominada de “baixa densidade”, na qual, 
segundo a Lei Complementar nº 07/2011, os lotes devem ter 
metragem mínima de 1.000,00 m2. De início, importante 
consignar que o desmembramento em questão se situa na divisa 
do perímetro urbano com o perímetro rural, ou seja, trata-se de 
área de transição entre o campo e a cidade, de forma que a 
previsão de que os lotes tenham metragem elevada se justifica 
no fato de que áreas grandes possibilitam manutenção de parte 
da vegetação, vale dizer, não ocorrerá mudança abrupta da área 
rural para a urbana, criando-se uma espécie de zona de 
amortecimento. Partindo de tal pressuposto, tem-se que de fato 
a legislação proíbe naquele local 
loteamentos/desmembramentos com área inferior a 1.000,00 
m2. (art. 13, IV c.c. art. 27 e anexo II, da LC 07/11). A Suscitante 
alegou que a dúvida é procedente porque o Prefeito Municipal é 
autoridade máxima do município e por isso sua decisão se 
sobrepõe à dos secretários e também porque já houve aprovação 
pretérita de parte do loteamento, inclusive com parecer favorável 
do setor jurídico. 
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 Acrescentou que existem duas leis municipais que prevêem a 

possibilidade de regularização fundiária (Leis Complementares 
27 e 28, ambas de 2014).  

 O que se extrai do mapa da p. 42 – pdf, é que de fato as áreas 
“B” e “C” foram aprovadas em 2012. Todavia, em relação ao 
segundo desmembramento – indicado como “2º” na p. 42 - 
entende-se que a autorização do Prefeito infringe a legislação 
municipal. 

 Conforme ponderado pela agente Ministerial, não se questiona a 
possiblidade de regularização de imóveis neste município. 
Todavia, a lei prevê um procedimento a ser observado, não 
constando dos autos que tenha sido seguido. 

 A LC nº 27/2014 trata da regularização das construções, ao passo 
que a LC nº 28/2014 cuida do parcelamento irregular do solo, 
caso dos autos. 

 Extrai-se do art. 1º da LC 27/2014 que o Poder Executivo 
Municipal deverá celebrar Termo de Compromisso de 
Ajustamento de Conduta com pessoas físicas e jurídicas, mas não 
consta mencionado termo nestes autos. 

 Já o art. 3º estabelece que a Diretoria de Urbanismo e Diretoria 
de Patrimônio será responsável pela análise e aprovação dos 
planos de regularização, devendo emitir Termo de Regularização 
Fundiária – TRF, documento que não foi apresentado pela 
Suscitante. 

 Assim, a conclusão a que se chega é que o desmembramento 
infringe a legislação municipal, notadamente a Lei de 
Zoneamento, não tendo havido a regularização formal, o que 
impede o registro. 

 Ante o exposto, aliado à manifestação Ministerial, JULGO 
IMPROCEDENTE A DÚVIDA. 

 

 Em suas razões recursais (seq. 33.1), a Apelante, na qualidade 

de requerente e proprietária do imóvel, em cuja matrícula se pretende 

averbar desmembramento, sustentou, em síntese, que, ao decidir pela 

improcedência da dúvida, o douto Magistrado desconsiderou a disposição 

constante do art. 1º do Decreto Municipal n. 149/2015, a qual permite o 

parcelamento do solo no bairro Núcleo Rio do Pinto em lotes com área 

superior à 360m² (trezentos e sessenta metros quadrados) e inferior à 

1.000m² (mil metros quadrados). A Apelante afirmou que, em razão do 

apelo popular, o mencionado decreto alterou o padrão urbanístico da 

localidade em questão, uma vez que a mesma detém características 

urbanas eminentemente residenciais, e não predominantemente 

comerciais, conforme estatuía legislação pretérita. 
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 Por isso, a Apelante sustentou que tais características permitem 

que o imóvel em questão se enquadre, conforme zoneamento municipal 

estatuído pela Lei Complementar Municipal n. 7/2011, na Zona 

Residencial 1 (ZR1) que autoriza a área mínima por lote de 360 m², e não 

na Zona de Baixa Densidade (ZBD). A Apelante assegurou que o Decreto 

Municipal n. 149/2015 goza de presunção de legalidade e veracidade, e, 

que, o parágrafo único do art. 55 da Lei Complementar Municipal n. 

7/2011 autoriza o Poder Executivo a liberar ações cuja viabilidade técnica 

seja comprovada e que não causem prejuízos a finalidade da lei. 

 Desta forma, a Apelante afirmou que o mencionado Decreto 

Municipal, ao permitir o parcelamento do solo no bairro Núcleo Rio do 

Pinto em lotes com área inferior à 1.000 m² (mil metros quadrados), 

alterou somente um padrão urbanístico, e não o zoneamento urbano em 

si, o que poderia, em tese, ser realizado por ato do Poder Executivo, 

conforme permite o supramencionado parágrafo único do art. 55 da Lei 

Complementar Municipal n. 7/2011. A Apelante pugnou pelo 

conhecimento e provimento do presente recurso, julgando-se procedente 

a dúvida registral, então apresentada. O Ministério Público do Estado do 

Paraná (fls. 10/16), pronunciou-se pelo conhecimento do recurso, e, 

acerca do mérito, pela manutenção da decisão judicial objurgada e a 

consequente improcedência da dúvida. Em síntese, é o relatório. 

 
2. FUNDAMENTOS 
 
2.1 ASPECTOS PROCEDIMENTAIS 
 

 De acordo com a atual processualística civil, entende-se que o 

interposto recurso de apelação cível preenche os pressupostos 

intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse e inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo) e extrínsecos (tempestividade, regularidade 

formal e preparo) de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. 
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 Contudo, igual sorte não lhe assiste no mérito, consoante a 

seguir fundamentadamente restará demonstrado. 

 
2.2 DESMEMBRAMENTO 
 
 Da análise dos Autos, verifica-se que a dúvida, então, suscitada 

pela Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Morretes, se refere ao 

requerimento de desmembramento de uma área urbana, de propriedade 

da Apelante Rosina Imóveis Ltda-ME, situada na Colônia Nova Itália – 

Núcleo Rio do Pinto, no Município de Morretes. 

 O referido desmembramento – supostamente autorizado pelo 

Prefeito do Município de Morretes, por meio da Certidão de 

Desmembramento n. 3/2016, expedida em data de 19 de setembro de 

2016 –, resultaria em 20 (vinte) lotes, de metragem inferior à 1.000 m² 

(mil metros quadrados), separados por 5 (cinco) faixas de servidão. 

 O § 1º do art. 4º da Lei n. 6.766/79 – a qual dispõe sobre o 

parcelamento do solo urbano –, estabelece que a legislação municipal 

definirá, para cada zona em que se divida o território do Município, os 

usos permitidos e os índices urbanísticos de parcelamento e ocupação do 

solo, que incluirão, obrigatoriamente, as áreas mínimas e máximas de 

lotes e os coeficientes máximos de aproveitamento. 

 No vertente caso legal, tendo-se em conta a informação 

prestada pela Diretoria de Arquitetura e Urbanismo da Secretaria 

Municipal de Infraestrutura do Município de Morretes, verifica-se que a 

área que se pretende desmembrar está situada em Zona de Baixa 

Densidade (ZBD), assim definida pelo art. 18 da Lei Complementar 

Municipal n. 7/2011, in verbis:  

 
 Art. 18 A Zona de Baixa Densidade – ZBD corresponde às áreas 

que formam os limites do perímetro urbano, que poderão ser 
urbanizadas na próxima década, e onde poderão ocorrer, 
preferencialmente, atividades comerciais e de prestação de 
serviços, especializadas ou não, sendo permitidos o uso 
residencial e usos complementares. 
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 A Tabela de Ocupação do Solo do Município de Morretes, 

constante no Anexo II da supramencionada legislação municipal, ao 

definir normas para a ocupação do solo das diversas zonas, mencionadas 

naquela Lei, estabelece que a dimensão mínimas dos lotes nas Zonas de 

Baixa Densidade – ZBD é de 1.000 m² (mil metros quadrados). 

 Assim, permite-se concluir que o desmembramento, nos moldes 

como foi requerido – ou seja, em lotes inferiores à 1.000 m² (mil metros 

quadrados) e em evidente dissonância com a metragem mínima, 

legalmente exigida, para a zona na qual se localiza a área em questão –, 

impede a sua averbação. 

 Além disso, diferentemente do que a Apelante quer fazer crer, 

ainda que a localidade em questão detenha características urbanas 

eminentemente residenciais, as quais, supostamente, diferem da 

descrição do art. 18 da Lei Complementar Municipal n. 7/2011, entende-

se que a alteração de seus padrões urbanísticos prescinde de lei 

municipal, editada pela Câmara de Vereadores, com a posterior sanção 

do Prefeito, conforme disposição expressa do art. 14 da Lei Orgânica do 

Município de Morretes, in verbis: 

  

 Art. 14 – Cabe a Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito, 
legislar sobre matérias de competência do Município, 
especialmente no que se refere ao seguinte: [...] 

 XV – ordenamento, parcelamento, uso e ocupação do solo 
urbano; 

 

 Não se pode olvidar, ainda – tendo-se em conta que a Zona de 

Baixa Densidade – ZBD é área que forma o limite do perímetro urbano 

(art. 18 da Lei Complementar Municipal n. 7/2011) –, que a ampliação do 

perímetro urbano dos municípios exige a elaboração de projeto 

específico, nos termos do disposto no art. 42-B da Lei n. 10.257/2001 

(Estatuto das Cidades), in verbis:  
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 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 

 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. 

 

 Bem por isso, permite-se concluir que – ainda que o parágrafo 

único do art. 55 da Lei Complementar Municipal n. 7/2011 disponha que 

“o Poder Executivo poderá liberar ações que demonstrem sua viabilidade 

técnica e que não causem prejuízos à finalidade da referida Lei” –, o 

Decreto n. 149/2015 não é ato apto a alterar dispositivos da Lei 

Complementar em questão. 

 O Superior Tribunal de Justiça, ao aplicar o princípio da 

hierarquia normativa, já exarou entendimento no sentido de que norma 

legal complementar somente pode ser modificada por outra, de igual 

hierarquia. Senão, veja-se: 
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 RECURSO ESPECIAL. PROMOÇÃO DE MEMBRO DO MP FEDERAL 
CÔNJUGE DE OUTRO INTEGRANTE DO MESMO PARQUET, COM 
MUDANÇA DE SEDE FUNCIONAL. AJUDA DE CUSTO. ART. 227, I, 
"A" DA LC 95/73 DIVERGENTE COM O ART. 8o. DO DECRETO 
1445/95. HIERARQUIA NORMATIVA. PRIMAZIA APLICATIVA DA 
NORMA COMPLEMENTAR SOBRE O DISPOSITIVO DE HIERARQUIA 
ADMINISTRATIVA. RECURSO PROVIDO, POR MAIORIA. 

 1. Com base no dogma da hierarquia normativa, cujas raízes 
lógicas e axiológicas remontam aos célebres trabalhos do notável 
jurista austríaco HANS KELSEN (1881-1973), os Juristas afirmam, 
sem discrepâncias de tomo, que a produção normatizadora da 
vida jurídica e social do País se faz por meio de autêntica escala 
de instrumentos reguladores, em sentido decrescente, a partir da 
Constituição: as emendas constitucionais, as leis 
complementares, as leis ordinárias, as medidas provisórias e dos 
decretos legislativos (art. 59 da CF). 

 2. Os Decretos Executivos, cuja categorização como autônomos 
não é aceita no sistema jurídico brasileiro, sequer integram o 
quadro dos instrumentos normativos previstos no processo 
legislativo da Constituição, sem embargo da sua inegável 
importância para a vida administrativa estatal, mas isto não 
envolve, nem de longe, a admissão de sua potestade de alterar 
qualquer dispositivo legalmente positivado. 

 3. Manifesta e incontornável divergência normativa entre os 
dispositivos da LC 95/73 e do Decreto 1.445/95, no que tange ao 
direito à percepção da ajuda de custo, deve ter primazia 
aplicativa a norma contida no art. 227, I, "a" da LC 95/73, que 
está a salvo de modificação pela força do art. 8º do Decreto 
1.445/95, sem qualquer crítica aos seus demais dispositivos. 

 4. Esse dispositivo regulamentar de hierarquia administrativa, 
por maior que seja o seu propósito financeiro e econômico de 
resguardo a valores prezáveis da ordem jurídica, afronta o 
disposto em norma legal de nível complementar e somente por 
essa razão não pode ter aplicabilidade; a norma legal 
complementar somente pode ser modificada por outra de igual 
hierarquia. 

 5. Recurso provido para reconhecer o direito subjetivo da 
recorrente de perceber o valor da ajuda de custo pretendida, 
independentemente do anterior recebimento pelo cônjuge. 

 (STJ – 5ª Turma – REsp. n. 926.011/DF – Rel.: Min. Arnaldo Esteves 
Lima – Rel. para Acórdão: Min. Napoleão Nunes Maia Filho – j. 
11/11/2008). 

 

 Mesmo porque, não há nos Autos documentos que permitam 

auferir se houve estudo prévio de viabilidade técnica, conforme exige o 

supramencionado dispositivo legal, apto a ensejar a sua aplicação, a qual, 

por certo, possui caráter excepcional. 
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 De outro lado, como o douto Procurador de Justiça bem pontuou 

(fls. 10-16/TJ), não há nos Autos documentação que comprove que área 

em questão tenha sido objeto de plano de regularização fundiária 

sustentável, nos termos em que autoriza a Lei Complementar Municipal 

n. 27/2014, conforme se depreende do excerto, abaixo transcrito: 

  

 Ad argumentandum tantum, não se verifica dos autos nenhum 
plano de regularização fundiária sustentável, instituído pela Lei 
Complementar nº 27/2014, acerca do imóvel em questão, 
devidamente aprovado pelas Diretorias de Urbanismo e de 
Patrimônio, a autorizar a celebração pelo Poder Executivo 
Municipal de termos de ajustamento de conduta com 
responsáveis pelos “parcelamentos irregulares do solo para fins 
urbanos que tenham sido executadas em desacordo com a 
referida lei complementar” (art. 1º). 

 Aliás, o presente desmembramento irregular teria se dado em 
data posterior à vigência da Lei Complementar nº 27/2014, que 
instituiu o programa de Regularização Fundiária de 
Parcelamentos Irregulares do solo para fins urbanos no Município 
de Morretes. 

 Além disso, o fato das servidões de passagem terem se 
transformado em “ruas” no Núcleo Rio Pinto, no Município de 
Morretes, pela Lei Municipal nº 395/2015, não resguardava o 
direito ao Chefe do Poder Executivo Municipal de autorizar, 
unilateralmente, o desmembramento da área em apreço em lotes 
com metragens mínimas inferiores ao disposto pela Lei 
Complementar nº 07/2011. Com efeito, a Lei Municipal nº 
395/2015 foi apenas aprovada pelo decurso de prazo, ainda que 
seu projeto tenha obtido parecer desfavorável da Secretaria de 
Infraestrutura, conforme mov. 1.2 – f. 40. 

 Por fim, o fato do Chefe do Poder Municipal alterar o padrão 
urbanístico em todo o bairro Núcleo Rio do Pinto, mediante o 
Decreto nº 149/2015, não possui o condão de inferir legalidade 
em seu ato unilateral consistente no despacho nº 1.019/2016 e 
da certidão nº 003/2016 (mov 1.2 – fls. 05/12), pois viola as 
disposições contidas na Lei Complementar nº 07/2011, além de 
afrontar as constantes do Estatuto da Cidade (Lei nº 
10.257/2001), com redação dada pela Lei nº 12.608/2012, que 
estabelece que os municípios que pretendem ampliar o seu 
perímetro urbano deverão elaborar projeto específico, mediante 
estudo que demonstre a viabilidade técnica, o que não se 
verificou. 

 Ademais, sendo o decreto uma espécie normativa de hierarquia 
inferior, não lhe é permitido restringir o alcance da lei que 
pretende regulamentar e muito menos alterar os parâmetros por 
ela estabelecidos. Portanto, decisum do Chefe do Poder Executivo 
Municipal, não pode se sobrepor à legislação ao parcelamento do 
solo. 
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 Destarte, pelas razões expostas, impõe-se o indeferimento de 

tutela jurisdicional à pretensão recursal, aqui, deduzida, acerca da 

procedência da dúvida registral, então, submetida à análise do douto 

Magistrado, manutenindo-se, assim, a respeitável decisão judicial, aqui, 

objurgada. 

 

3. CONCLUSÃO 

 

 Bem por isso, encaminha-se a proposta de voto no sentido de 

conhecer o vertente recurso de apelação cível, e, no mérito, negar-lhe 

provimento, manutenindo-se, assim, a decisão objurgada por seus 

próprios e jurídicos fundamentos de fato e de Direito. 

 

4. DISPOSITIVO  

 

 ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Integrantes da 12ª 

(Décima Segunda) Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do 

Paraná, por unanimidade de votos, em conhecer e, assim, negar 

provimento ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator. 

 O julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor 

Desembargador Luís Cesar de Paula Espíndola, sem voto, bem como dele 

participou o Excelentíssimo Senhor Desembargador Robson Marques 

Cury e o Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito Substituto em Segundo 

Grau Alexandre Gomes Gonçalves.  

 Curitiba (PR), 31 de janeiro de 2018 (quarta-feira). 

 

DESEMBARGADOR MÁRIO LUIZ RAMIDOFF 

RELATOR 
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