PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
CONSULTORIA JURIDICA DA SECRETARIA DA

HABITAcAo
PROCESSO:

SH/2734840/2019

INTERESSADO:

MARACAJATIJ

EMPREENDIMENTOS

IMOBILIARIOS

LTDA

PARECER:

CJ/SH n.° 57/202 1

EMENTA:

PROCEDIMENTO

loteamento

no

ADMINISTRATIVO.
MunicIpio

de

Projeto

Limeira

de

denorninado

"Residencial Miraflores" submetido ao GRAPROHAB.
Exigéncia de condicionantes por setor tédnico do Colegiado.

Esciarecimentos sobre aspectos relatados pelo interessado

corn repercussão jurIdica. 0
possibilidade

de

articulação

central refere -se

ponto

do

sistema

viário

a
do

empreendirnento corn vias de loteamento confrontante já
irnplantado. Lei Municipal alterou a

destinacão de area de

lazer para o sistema viário do loteamento confrontante,

condicao

para viabilizar a interligacão. Questão prejudicial

relacionada a demonstração da retificacão da area no Cartório
de

Registro

de

Imóveis.

Retorno

a

origem

para

complementacäo da instrução.

Sr. Procurador do Estado Chefe da Consultoria JurIdica da Secretaria da Habitacão
1. Trata -se de processo administrativo oriundo do Grupo de

Análise e Aprovacão de Proj etos Habitacionais

-

GRAPROHAB em que o interessado,

Maracajau Empreendimentos Imobiliários Ltda., submeteu ao colegiado a aprovacão de
projeto de lotearnento denominado "Residencial Miraflores", a ser implantado na

area

objeto da matrIcula 85.34 1 do 2° Oficial de Registro de Imóveis, localizada na Rua Elza de

Lima Monnerat, Bairro da Lagoa Nova, no MunicIpio de Limeira, requerendo a expedicão

de Certificado de Aprovacäo.
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2. Após o encarte da docurnentação encarninhada para análise
dos órgãos técnicos, consta

as fis. 77 manifestação da area técnica CLOCT' (Informacão

GLPS/CLOCT n° 652/2019) informando que tais documentos não atendem as instruçóes
para encaminhamento de projetos de parcelamento do solo urbano. A exigéncia técnica

O

518/2019 (fis. 78) expôs as condicionantes necessárias a nova análise.
3. Em resurno, tais condicionantes são: (i) novo levantarnento

planialtirnetrico; (ii) novo projeto urbanIstico que

esclareca a ligacâo de rua projetada corn

via particular em condomInio e corn vias que estão localizadas em

areas indicadas como

sistema de lazer do loteamento confrontante denominado Jd. Odécio Degan; (iii) novo
memorial descritivo e justificativo constando a
permanente

indicacão

da

area

de preservacão

(APP) junto corn area verde; (iv) novo projeto de drenagem.
4. Em resposta, o interessado manifestou -se

as fis.

80 a 81

prestando esclarecirnentos sobre as exigéncias técnicas e prornovendo o encarte da nova
documentação de fis. 84 a 112. Após análise dos docurnentos apresentados, a CLOCT

através da

Informacao GLPS/CLOCT

O

220/2020 de fis. 114 a 115, opinou pelo

indeferirnento do projeto por não atendimento satisfatório de itens da Exigéncia Técnica

O

518/2019 e do Manual do GRAPROHAB.
5. Neste indeferirnento o CLOCT apontou que a via projetada

do ernpreendimento faria articulação corn passagern em
representaria alteração da destinação de

area de lazer já implantada, o que

area piiblica do parcelarnento lindeiro Jd. Odécio

Degan. Além disto, o órgào técnico do GRAPROHAB constatou que, apesar da

informação de que teria ocorrido "regularizacão" do parcelarnento que resultou no Jd.

Odécio Degan, nAo localizou qualquer docurnento atestando análise e aprovacão de projeto

modificativo.
6. Passados alguns meses, em novernbro de 2020 o

interessado requereu a reabertura do processo adrninistrativo, fis. 120 a 122, ocasiâo em
1

Orgo técnico integrante do GRAPROHAB.
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que foi apresentou a documentacão de fis. 123 a 166. Em sIntese, o interessado: (i) noticiou
a edição da Lei Municipal 6.4040/2020 autorizando que

area

de lazer do loteamento

confrontante Jd. Odécio Degan tenha sua finalidade alterada para sistema viário; (ii)
aquiesceu corn a irnpossibilidade de

articulacao de vias do empreendimento projetado corn

as vias particulares de condomInio vizinho Recanto dos Pássaros2; (iii) inforrnou que, a
requerimento do Sr. Prefeito de Lirneira de 2014, foi efetuada a regularizacão fundiária do

loteamento Jd. Odécio Degan através do registro 5 da matrIcula respetiva, n° 12.724; (iv)
sustentou não ter ocorrido nenhurna alteração no quadro geral de

areas, prevalecendo os

projetos já apresentados3.
7. 0 GRAPROHAB rnanifestou -se através da Informação

GLPS/CLOCT n° 763/2020, fi. 168, ponderando que o caso encerra aspetos jurIdicos que
extrapolam sua atuação e propondo que este órgão consultivo analise se os argumentos do

interessado seriam ou nào suficientes para "anuir o presente loteamento na forma
apresentada". Corn o despacho de fi. 170, os autos aportaram nesta Consultoria JurIdica
corn tal propósito.
E o relatório.
7. Como visto, o GRAPROHAB demanda análise dos
aspectos jurIdicos

envolvidos neste processo relativo a projeto de loteamento denominado

Residencial Miraflores em Lirneira. Percebe -se que o ponto central questionado pelo
Colegiado diz respeito a possibilidade de regularizacão de pequena

area de 76,96m2 do

loteamento confrontante Jd. Odécio Degan, da qua! depende a articulacão entre os sistemas
viários dos dois lotearnentos. Conforme se verifica pelas p!antas de fis. 100 e 101, o
projeto de interligacão das ruas Edea! Vianna de Moraes e Elza de Lima Monnerat (no Jd.

0décio Degan) corn a ma projetada 01 implica alteracâo da destinacão original da area.

2

Neste ponto, o interessado parece ter expressado a desistência de interligacão de seu empreendimento
corn o sisterna viário através do condomInio Recanto dos Péssaros.
Projetos planialtimétrico, greide, galeria, redes de gua e esgoto, terraplanagern.
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8. Ao que parece, a pequena area sobre a qual ha controvérsia
originalmente tinha função ambiental como

Area de Preservação Permanente, mas passou

a ser considerada como integrante do sistema de lazer do loteamento Jd. Odécio Degan.
Corn efeito, em maio de 2014 foi lavrado o Registro n° 5 na matricula 12.724 que trata de

area em
questão, mas ao que parece naquela ocasião cia passou a ser classificada como area de

regularizacão fundiária de iniciativa do MunicIpio. Este R5 não especifica a

lazer. A confirmapão desta premissa constitui uma guestão técnica a ser corroborada pelo
CLOCT eis gue envolve confrontacão e cotejo do guadro de

areas

e das plantas

apresentadas.

9. Dc quaiquer forma curnpre lembrar que não é

atribuicão do

GRAPROHAB a regularizacâo fundiária de empreendimento implantado e inserido na

maiha urbana e corn TVO já expedido4. Em tais casos, a cornpetência5 recai sobre o
MunicIpio, por força do art. 40 da Lei Fed. 6.766/79. Neste passo, entendo que não cumpre

ao Colegiado zelar pela lisura de regularizacào fundiária do loteamento Jd. Odécio Degan
se de fato ocorrida após sua conclusão e insercão na maiha urbana.
9. Assirn considerada como

objeto de "processo de

area de

lazer, portanto, cia foi

desafetacão de parte do sisterna de lazer do loteamento confrontante

através do processo 17781/2018" conforme noticiou o interessado.

Este processo

culminou corn a edição da Lei Municipal 6.4040/2020, cujo artigo 1° expressa o seguinte:
Art. P Fica o MunicIpio de Limeira autorizado a prornover a alteração da
-

finalidade do Sisterna de lazer, do Jardirn Odécio Degan, para a finalidade de
viário, mantendo sua destinacão corno de bern de uso cornurn do povo.

10. Vê -se que não houve propriamente desafetação de bern

pübiico (eis que continuou a constar da classe de bens de uso comum), mas mera alteracão

da finalidade, saindo do sistema de lazer do lotearnento para integrar seu sistema viário.

Observo gue o art. 3° da citada norma descreve as confrontacôes e, novarnente tratando-se
"Conforme artigo 12 do Decreto 52.053/2007, o escopo do GRAPROHAB so projetos de parcelamento do
solo para fins residenciais e de nücleos habitacionais a serem implantados.
A propósito do tema, vide Parecer SubG/AGI n2 38/2016 e Parecer Ci/SH n2 32/2020,
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de tarefa de cunho técnico, cumpre ao CLOCT confirmar a premissa de gue ela
conesponde

a area em guestão.
11. Parece -me que aqui reside o ponto central que ensejou a

consulta do GRAPROHAB6, qual seja: se é regular a articulação do viário do projeto do
"Residencial Miraflores" corn as vias do lotearnento confrontante Jd. Odécio Degan, corn
base no cenário apresentado posteriormente

a Lei Municipal de Limeira n° 6.404/2020.

Traduzindo sob outro enfoque a mesma questão a ser elucidada: frente ao ordenamento
legal e constitucional, é admissIvel a alteração da finalidade de

area de lazer para viário

num loteamento já implantado, Jd. Odécio Degan, tal corno realizada?
12. Considero que os autos não estão instruIdos de forma

suficiente para o deslinde definitivo desta questâo7, eis que a referida alteraçao de
finalidade

nao

foi comprovada na forma adequada.

dernonstrar a efetiva

Refiro -me

retificacão do perImetro do sisterna viário do Jd.

a

necessidade de

Odécio Degan (nas

esquinas das ruas Edeal Vianna de Moraes e Elza de Lima Monnerat) na forma
preconizada pela Lei Fed. 6.5015/1973, Lei de Registros Püblicos, porquanto a lei

municipal é mera autorização para sobredita

alteracão.

Não entrevi informação na

matrIcula 12.7248, nem qualquer outra matrIcula especIfica, contendo a retificação da

area

acrescida ao sistema viário por força da Lei Municipal 6.404/2020.
13. Pressupondo gue as

areas

püblicas do loteamento Jd.

Odécio Degan, especialmente seus logradouros, tenham sido previarnente registradas no
Cartório de Irnóveis

competente,

caberia ao interessado retificar na matrIcula as

alteracöes

de medidas perimetrais após a modificacão gue resultou da mencionada Lei Municipal.
Trata-se de providenciar o guanto está expresso no artigo 167 c.c. artigo 213 da Lei de
Registros Püblicos9.
Esta conclusão apoia -se em reunio ocorrida dia 21/07/2021 nesta Consultoria JurIdica corn a presenca de
membro do GRAPROHAB, realizada exatamente corn a finalidade de delimitar o alcance da consulta
realizada.
0 deslinde definitivo da questão passa pela análise do ato a uz do inc. VII e §42 do art. 180 da Constituicäo
Estadual. Sucede que parte deste dispositivo é objeto de declaracão de inconstitucionalidade perante o
Supremo Tribunal na ADI n2 6602, que ainda no transitou em julgado ate a presente data.
8 A
certidâo desta matrIcula as fis. 156 a 165 é relativarnente recente, de 16/10/2020.
6
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14. A apresentacão da retificação da

area

na matricula

correspondente constitui guestão prejudicial para a inteira análise jurIdico -formal do caso
concreto,

em especial considerando gue

nao ha a possibilidade de elaboracão de parecer

em tese. Portanto, o processo deverá retornar ao GRAPROHAB para gue o interessado
seja notificado

a apresentar este documento.
Postas essas consideracoes, propöe -se o retorno dos autos

a

origem para notificação ao interessado visando complementar sua instrução, após o que o

processo poderá retornar a este Orgão Consultivo para análise conclusiva.

São Paulo, 11 de agosto de 2021.

r-

L.
-

-

¯1

REINALDO PASSOS DE ALMEIDA
Procurador do Estado

0 mc. II doart. 213 da Lei de Registros Püblicos estabelece:
Art. 213. 0 oficial retificara a registro ou a averba cáo:

(...)
II a requerimento do interessado, no caso de

insercáo ou altera cáo de medida perirnetral de que resulte, ou
náo, altera cáo de area, instruIdo corn planta e mernorial descritivo assin ado por profissional legalmente
habilitado, corn prova de anota cáo de responsabilidade técnica no competente Conselho Regional de
Engenharia e Arquitetura CREA, bern assirn pelos confrontantes.
(lncluIdo pela Lei n2 10.931, de 2004)
-

-
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