PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
CONSULTORIA JURIDICA DA SECRETARIA DA

HABITAcAo
PROCESSO:

SH/1605395/2020

INTERESSADO:

ITUPEVA

LUAN

BRLAND

EMPREEND1MENTO

IMOBILIARlO SPE LTDA
PARECER:

CJ/SH ti.0 53/202 1

EMENTA:

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. Parcelarnento do
solo.

CondomInio horizontal em

area

pequena sem

parcelamento do solo anterior. Parcelamento do solo como

forma de integracão de terrenos na malha urbana.

PosicAo

reiterada desta Consultoria JurIdica no sentido de que

areas

pequenas podem ser objeto de implantacao de condomInio,

ainda que scm prévio parcelamento, nas hipóteses de
ausência de adensarnento populacional relevante.

Area que

deve ser dotada de infraestrutura urbana e ter acesso direto ao
sistema viário existente. Empreendimento sob análise tern
porte (area
art.

e

niimero

de unidades) que supera o referido no

5° do Decreto 53.053/2007, caracterizando adensarnento

populacional. Ausência de

alteracöes legislativas que alterem

a posição anteriormente firmada. A figura "condominio de
casas", invocada pelo interessado, insere -se no conceito de
condomInio edilIcio, o qual está sujeito ao posicionamento
consolidado por esta Consultoria. Retorno dos autos

a Chefia

de Gabinete.

Sr. Procurador do Estado Chefe da Consultoria JurIdica da Secretaria da Habitação,
1. Trata -se de processo GRAPOHAB para análise de urn

projeto de condominio habitacional no MunicIpio de Itupeva SP, corn amparo na Lei Fed.
-

4.59 1/1964.
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2. 0 Interessado alega, em sIntese, que seu projeto

habitacional diz respeito a "condomInio de casas", levado ao registro de irnóveis como
"incorporaçáo imobiliária", cf. Lei Fed. 4.591/1964, fl.61. Sendo assim, afirrna que o

empreendimento não se confunde com urn "condornInio de lotes", regrado como "forma de
parcelamento de solo urbano", e, portanto, nâo deve se submeter

a Lei Fed.

13.465/2017,

que alterou a Lei Fed. 6.766/1979.
3. 0 Interessado também menciona o imóvel em questão foi
objeto de aprovacão pelo colegiado em

marco

de 2015. Na ocasião, tratou -se de

"condominio residencial de casas" sem que fosse exigida a aplicacão da lei de
parcelamento na gleba que originou o empreendimento, fis. 63/67.
4. No que diz respeito

a presente solicitação, os autos foram

assim instruidos:
¯

Requerimento

¯

Declaração

¯

Procuração Püblica

¯

Certidão atualizada da matrIcula do imóvel fis. 07/13;

¯

Planta de

¯

Certidão de Conformidade da Prefeitura Municipal fis. 16/17;

¯

Memorial descritivo e justificativo do empreendimento fis. 18/19;

¯

Levantamento planialtimétrico e cadastral

¯

Projeto urbanIstico

¯

ARTs/RRTs recoihidas para os projetos e laudos 23/30;

¯

Projeto de terraplenagem fis. 31/41;

¯

Projeto de drenagem fis. 42/54;

¯

Informacão GLPS/CLOCT 11.0 498/2020 onde se informa a necessidade

-

-

fis. 04;

fis. 05;
-

fis. 06;
-

localizacão e imagem de satélite fis. 14/15;
-

-

-

-

-

fis. 20;

fis. 2 1/22;
-

-

-

de demonstrar o parcelamento regular do imóvel, caso contrário, sendo

necessária a reapresentacão dos documentos do manual GRAPROHAB,
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novo projeto de drenagem e laudo geotédnico firmado por geologo ou
engenheiro geotécnico fi. 56;
-

.

Exigência técnica n.° 388/2020, idem ao item acima

-

fi. 57;

Manifestação da Itupeva Luan Briand Empreendimento Imobiliário

SPE LTDA alegando que seu projeto habitacional diz respeito a

"condomInio de casas" e não a "condomInio de lotes", por isso, não

teria que se submeter ao parcelamento do solo, bem como afirmando
que o presente imóvel já teria sido aprovado pelo GRAPOHAB, em 03
de

marco de 2015, scm que fosse exigido o parcelamento de solo

-

fis.

59/62;
Cópia da

relativa

documentacao'

a aprovacão

referida na

manifestacão

do interessado

do projeto anterior sem parcelamento

-

fis. 63 a

157;
.

exporido relatório e sugerindo

lnformacão GLPS/CLOCT 11.0 006/2021

que o processo seja encaminhado a esta CJ, vez que
constantes no arrazoado acostado

técnicas
¯

-

as

Os

argumentos

fis. 59/62 extrapolam questöes

fl. 159;

Oflcio SH/CLOCT n.° 003/2021, demandando prazo adicional para
conclusão da análise do presente fi. 160;
-

¯

DECG 0006/2021

-

Encaminhamento da chefia de gabinete para esta

CJ -fls. 161.

5. Por fim, o Interessado solicita 'parecer favorá vet para a

dispensa de apresentacdo de parcelamento da gleba oriunda, conforme a Lei n° 6.766/79,

e da apresentacão dos documentos exigidos no item "2" da "Exigência Técnica 388/200".
1

Documentaçäo contendo: Certificado Graprohab n.° 121/2015

121/2015

-

serviço

-

-

fis. 63; Termo de compromisso 11.0

fis. 64/67; Parecer da CJ n.° 66/2018 para o Secovi -fis. 68/72; Certidäo de registro do imóvel-

fis. 73/95; Parecer CJ n.° 52/20 15
drenagem

-

-

fis. 96/111; Projeto de drenagem fis. 112/114; Memorial descritivo da
-

fis. 115/129; Laudo Geotécnico datado de novembro de 2020

-

fis. 134/152; ART de obra ou

fis. 153/156; MIdia digital fis. 157.
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6. Diante da suposta controvérsia jurIdica no caso analisado
pelo Colegiado, o GRAPROHAB solicita orientaço, caso se entenda cabivel a exigência

de algurna condicionante.
7. Por força do despacho do
161,

OS

Sr.

Chefe de Gabinete da SH, fi.

autos aportaram nesta Consultoria JurIdica para análise jurIdica acerca da

solicitacão

do requerente relativarnente a dispensa de cornprovacão do parcelarnento de

solo de seu empreendimento.

E o relatório. Opino.
8. Corno visto, o presente opinativo tern por objeto elucidar
questionamento feito pelo interessado corn relação

a

condicionante elencada pelo

GRAPROHAB na Exigência Técnica n° 388/2020 (fis. 57), que expressa o seguinte:
"Em face do

exposto no

item 7 do Parecer CJ/SH n° 066/2018 (abaixo

transcrito), deverá o interessado demonstrar a exigéncia de prévio
parcelamento regular feito de acordo corn os ditames da Lei Federal n°
6.766/79, alterada pela Lei Federal n° 9. 785/9 9 (origem do

questao), uma vez que a implantacâo do condomInio

terreno

em

sornente poderá ser

anuIda se vier a ocorrer em area oriunda de gleba anteriormente submetida

ao parcelamento do solo previsto na citada lei n° 6.766/79 ".
9. Na peticão de fis. 59/62, o Interessado defende que o

empreendimento em análise

e urn "condomInio de casas" regido pela Lei Fed. 4.59 1/1964,

motivo pelo qual não se enquadraria na

orientacão

lançada na Cota CJ/SH n° 066/20182,

que trata essencialmente de condornInio de lotes. Além disso, afirma que o mesmo imóvel
já teria sido aprovado pelo GRAPOHAB, em 03 de

marco de 2015,

sem a exigência de

parcelamento de solo. Conclui, portanto, que o terreno onde pretende implantar o projeto

analisado no precisaria ser parcelado anteriormente a instituição do condomInio.
2

Identificada equivocadamente como Parecer.
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10. 0 posicionarnento desta Consultoria JurIdica a respeito

do tema foi consolidado através do Parecer CJ/SH

0

389/2010, do Parecer CJ/SH n°

52/2015, da Cota CJ/SH n° 66/2018, do Parecer CJ/SH n° 29/2019, do Parecer CJ/SH n°
07/2021 e, mais recentemente, também do Parecer CJ/SH n° 22/2021. A exigéncia de
prévio parcelamento em

area corn projeto de condominio (qualquer que seja a modalidade)

não sofreu modificacâo, haja vista a

manutencAo das mesmas bases normativas,

não se

alteracôes que invoquern a necessidade de urn novo posicionamento jurIdico,
nem mesmo a introducão da figura do condomInio de lotes.
verificando

11. Em face da similaridade dos questionarnentos, julgo ser

suficiente reproduzir os termos do ültirno dos citados opinativos, o Parecer CJ/SH n°
22/2021, o qual analisou a necessidade de prévio parcelarnento para instituiçäo de

condorninio de baixo adensamento populacional e impacto urbanIstico. Confira-se o trecho
abaixo:
"(...)

16. A necessidade de prévio parcelamento do solo urbano para implantacâo

esta

CJ em diversos pareceres

anteriores, destacando -se os Pareceres CJ/SHn.

389/10 e 052/2015, cujos

de condomInios já foi objeto de análise por

excertos abaixo elucidam o entendimento (grfou -se):
Parecer CJ/SH n°. 389/10
(..)

tao somente os
56 é possIvel de ser realizada em areas quejá

9. A urbanizacão sob forma de condornInio, seguindo apenas e
ditames da Lei n°. 4.561/1964,

tenham sido objeto de parcelamento on, entdo, quando j6ita em
dimensôes reduzidas que não

causein

terrenos

corn

adensamento insuportávelpara a região.

Portanto, entendo que condornInios imobiliários, em qualquer de suas

modalidades (vertical ou horizontal), localizados em
Se

areas de grande extensão,

constituem projetos habitacionais. E em razão dessa caracterIstica,

encontram -se,

p0 is,

sujeitos ao procedimento instituldo pelo Decreto

52.053/2007, sob pena de ser inócua a

no.

criacão do GRAPROHAB, posto que,

parte signi/Icativa dos nz.cleos habitacionais se caracterizam como condominio
imobiliário, submetido ao regime da Lei n°. 4.591/1964.
Parecer CJ/SHn° 052/2015

Parecer CJ/SH 11.0
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(..)

tao somente os
4.561/1964, so é possIvel de ser realizada em areas que já

10. A urbanizaçâo sob forma de condomInio seguindo apenas e
ditames da Lei n°.

tenham sido objeto de parcelamento ou, então, quando feita em terrenos corn
dimensOes reduzidas que nâo causem adensarnento para a regido.
Portanto, entendo que condominios imobiliários, em qualquer de suas

modalidades (vertical ou horizontal), localizados em

areas de grande extensão,

se constituem projetos habitacionais. E em razdo dessa caracterIstica,

encontram -se,

pois, sujeitos ao procedimento instituldo pelo Decreto n°.

52.053/2007, sob pena de ser inócua a criacão do GRAPROHAB, posto que
parte signijlcativa dos nicleos habitacionais tern caracteristicas de condomInio
imobiliário, submetido ao regime da Lei n°. 4.591/1964.

17. A necessidade de submissdo das

tern como

areas urbanas ao parcelamento do solo

fundamento principal a adequada ordenaçao territorial das

cidades, corn avaliação dos órgâos de controle em relaçdo ao impacto do
adensarnento da

area,

que por vezes demandará abertura de viário e

doacäo de areas pithlicas.
18. A legislacdo federal nâo dispós acerca de nenhurn critério técnico da

terrenos que devein ser obrigatoriamente parcelados. Porém,
o parcelarnento do solo será cogente nas hipóteses em que o

dimensâo dos

certo que
terreno urbano
é

ndo seja dotado de infraestrutura urbana ou não tenha

frente para via páblica ojIcial. Alérn disso, ainda o Parecer CJ/SH n.°
389/10, em seu item 17, posiciona -se no sentido de que urn parámetro
razoável para essa obrigatoriedade de parcelarnento é aquele lançado no

próprio Decreto Estadual n.° 52.053/2007, pois o GRAPROHAB, na
verdade, ndo procede

a

análise de qualquer condomInio, mas

somente

daqueles projetos habitacionais que se configurem o empreendimento
previsto na Lei Federal n°. 4.591/1964 e que

apresentem caracterIsticas que

levem ao seu enquadramento nas normas da Lei n°. 6.766/1979, nos

aspectos relacionados ao parcelarnento do solo urbano.
(..)

20. Adernais, a análise dos casos

concretos

sempre partir da prernissa de que as

Parecer CJ/SH 11.0 53/202 1
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urbana, de expansão urbana ou de urbanizaçdo espec(flca, bern como

observar a ocupacâo planejada dos espacos urbanos, para que, no futuro,

as cidades não se

tornern urn verdadeiro caos, sem o mInirno necessário de

areas para a irnplantacâo dos serviços comunitários e
areas de lazer, sempre a luz da regularnentacào aplicável vigente, que deve
viário pithlico e

ser observada mesmo nas hipóteses de nâo enquadrarnento (artigo 50,
parágrafo ánico, do Decreto Estadual n.° 52.053/2007) ".
12. Acrescento

observacão sobre o argumento do interessado

no sentido de que seu empreendimento teria urn

traço

distintivo, por se tratar de urn

"condomInio de casas". Trata -se de uma figura inserida no conceito de condornInio
edilicio, sendo importante frisar que no processo de verificação da exigência de prévio
parcelamento é indiferente que o proj eto sob análise do GRAPROHAB seja de condomInio

"de casas" ou condornInio "de apartamentos". Dal porque não tern relevância a figura
denominada pelo interessado como "condomInio de casas".
13. Em sIntese, qualquer que seja a modalidade de

condomInio edilIcio tipico que o interessado pretenda implantar horizontal ou vertical
-

-,

aplicam -se os parâmetros jurIdicos sintetizados no Parecer supra transcrito. Tais são as
orientaçöes que julgo necessárias para elucidar os questionamentos postos pelo

GRAPROHAB.
14. Especificamente no que tange ao condomInio de lotes,
que parece não ser o caso debatido nestes autos, trago

a colacão excerto do Parecer CJ/SH

n.° 7/202 1, no sentido de que:

"(..)o § 7¯0 do artigo 2.0 da Lei Federal n.° 6.766/1979 nâo alterou a
definicäo de lotes, mas sirn esclareceu asformas de sua constituição. Logo,
urn condornInio de lotes sornente poderá ser instituldo rnediante aforrnacdo
de lotes por parcelarnento do solo, procedirnento capaz de subdividir a
gleba ern lotes, corn ou sern abertura de viário."

Parecer CJ/SH n.°
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14.1. Portanto, a premissa adotada nestes opinativo é no

sentido de não se tratar de condornInio de lotes, mas de condomInio ediiIcio tIpico de
unidades habitacionais produzidas no piano horizontal (popularmente conhecido por
condornInio horizontai).
14.2. Por fim, friso o supratranscrito item 18 do Parecer
CJ/SH n° 22/202 1, no ponto em que menciona o art. 5° do Decreto 52.053/2007 como
parâmetro razoável para a obrigatoriedade de parcelamento. No caso do empreendimento

sob análise, seu porte supera em muito este parâmetro de ate 50.000m2 de

area e

200

unidades, além do que haverá acentuado adensamento populacionai. Corn efeito, o
ioteamento em questão prevé

area

de 194.5 18,71m2 e 448 unidades, o que enfatiza a

necessidade de parcelarnento na forma da Lei Fed. 6.766/1979.
Postas essas consideraçôes, desde que observadas as
recomendaçôes deste parecer e providenciada a adequacAo dos instrumentos pertinentes,

complernentando -se a instrução dos autos, assim como respeitando -se todos os demais

ditames legais e regulamentares de praxe aplicáveis
submetido

a

espécie, o processo poderá ser

a decisão da autoridade competente, pelo que se propôe o retorno dos autos a

origem, para prosseguirnento.

E o Parecer.
São Paulo, 6 de agosto de 2021.

/

-

I

¯'

REINALDO PASSOS DE ALMEIDA
Procurador do Estado

Tal dispositivo fixou este patamar ao descrever os portes de projetos de parcelamento do solo e de nücleos

habitacionais urbanos que devem Se submeter a análise do GRAPROHAB.

Parecer CJ/SH n.°

53/202 1

Página 8 de 8

PROCESSO:

SH/1605395/2020

INTERESSADO:

ITUPEVA

LUAN

BRLAND

EMPREENDIMENTO

IMOBILIARlO SPE LTDA
ASSUNTO:

PROTOCOLO GRAPROHAB: 17078

CONDOMINIO

RESIDENCIAL RESERVA CASAS DE ITUPEVA
PARECER:

CJ/SH n.° 53/202 1

1.

De acordo corn as conclusóes do parecer em epIgrafe,

por seus próprios e jurIdicos fundarnentos.
2.

Encarninhem -se estes autos a douta Chefia de Gabinete,

para prosseguimento.
São Paulo, 6 de agosto de 2021.
/

ROGERIO AUGUSTO DA SILVA
PROCURADOR DO ESTADO CHEFE
OAB/SP N.° 207.650
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