PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
CONSULTORIA JURIDICA DA
SECRETARIA DA HABITAcAo

PROCESSO:

SH/5 12700/2018

INTERESSADO:

SECOVI SP

PARECER:

CJ/SH n.° 7/202 1

EMENTA:

DE
PEDIDO
DE
PARCELAMENTO
SOLO.
REcoNsIDERAçAo. CondomInio de Lotes. Lei Federal n.°
13.465, de 11 de juiho de 2017. Requerimento do Sindicato

das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração
de Imóveis Residenciais e Comerciais de São Paulo

(SECOVI-SP) para que a Consultoria JurIdica revise seu

posicionamento a respeito da orientação gizada no Parecer

CJ/SH n.° 052/2015 e ratificadas na Cota CJ/SH n.° 66/2018.
Necessidade de consolidar o entendimento a respeito do
instituto. Imprescindibilidade de parcelamento do solo como
requisito para instituição de condomInio de lotes,

a luz

do

disposto na Lei Federal n.° 6.766, de 19 de dezembro de

1979. Inovaçôes do instituto que não elidem a exigência legal
de parcelamento. 0 fato de o imóvel estar cadastrado no

MunicIpio para

lancamento e cobranca de Imposto Predial e

Territorial Urbario rião é capaz de, por Si So, atestar a
existência prévia de parcelamento do solo. 0 condomInio de

lotes implica mera modalidade de ocupacão do solo e não de
iflovadora forma originária de divisão do solo. Retomo dos
autos

a origem, por intermédio da Chefia de Gabiriete.

Senhora Chefe de Gabinete,
1.

Trata -se de expediente administrativo, oriundo do

Grupo de Análise e Aprovacão de Projetos Habitacioflais (GRAPROHAB), acerca da
solicitação feita pelo Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Admiflistracão

de Imóveis Resideflciais e Comerciais de São Paulo (SECOVI -SP) para iflclusão dos
projetos de

cofidomInjo

Parecer CJ/SH n.°

7/2021

de lotes nas hipóteses de análise realizada pelo GRAPROHAB.
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2.

Esta Consultoria Juridica (CJ), de inIcio, manifestou

-

se a respeito por meio da Cota CJ/SH n.° 66/20 18 (fis. 06/08). Na ocasião, a orientação
jurIdica manteve o entendimento delineado no Parecer CJ/SH n.° 052/20 15, no sentido de
considerar condomInio de lotes como espécie de condominio edilicio, mantendo a
orientação de que, para

areas de grande extensão, seria necessário prévio parcelamento do

solo urbano, eis que o instituto do condornInio de lotes não criou uma nova forma de
parcelamento, permanecendo tao sornente as formas de loteamento e desmembramento
previstas na Lei Federal n° 6.766, de 19 de dezembro de 1979.
3.

0 SECOVI -SP apresenta pedido de reconsideração

dos argumentos suscitados na Cota CJ/SH n.° 66/20 18, indicarido, em sIntese, as seguintes
razôes e fundamentos:

a.

a introdução do instituto condominial denorninado condorninio de lotes deu -se no
bojo da Lei Federal n.° 13.465, de 11 de juiho de 2017, que dispöe, dentre outros
assuntos, sobre a regularização

fundiária rural e urbana. Dentro da estrutura da

referida legislacao, o tema de condominio de lotes encontra-se topograficarnente
inserido no TItulo denominado "Da Regularização Fundiária Urbana", o que induz a
interpretacão, segundo o SECOVI-SP, de que o condomInio de lotes é instrumento

para o alcance da regularização fundiária urbana, juntarnente corn outras ferrarnentas
legais;
b.

rienhum outro dispositivo da Lei Federal n.° 13.465/2017 indicaria a necessidade de
prévio parcelarnento do solo urbano para

instituicão

de condomInio de lotes,

concluindo que o entendimento manifestado na Cota CJ/SH ri.0 66/20 18 afrontaria o
principio da legalidade, em que niflguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer
alguma coisa senão em virtude de lei;

c.

a aplicacão da Lei Federal n.° 6.766/1979, que dispôe sobre o parcelamento do solo
urbano, não se aplica a Regularizacão Fundiária Urbana (Reurb), sendo que o artigo
70 da Lei Federal n.° 13.465/2017 especifica, expressamente, quais artigos são

aplicáveis aos iristrumentos de regularização;

d.

entende que, por extensão analógica, a Lei Federal n.° 6.766/1979 tambérn não seria
aplicável ao condomInio de lotes;

Parecer CJ/SH n.° 7/2021
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e.

f.

as normas aplicáveis ao condomInio de lotes são aquelas previstas pela legislacão
civil, sustentando que, de modo complementar as normas gerais produzidas pela
União, cabe somente aos MunicIpios legislarem a respeito da matéria em nIvel local;
se a Lei Federal n.° 13.465/2017 quisesse atribuir competência aos Estados para
participar da regulamentação do instituto de condomInio de lotes, o legislador teria,
expressamente, conferido

tal atribuição, como fez nos artigos 13, 14 e 15 da Lei

Federal n.° 6.766/1979;
g.

a declaração de urn imóvel antes considerado rural como urbano é realizada pelo
MunicIpio mediante a

constatacão de critérios objetivos, fixados no artigo 32, §

1.0,

do Código Tributário Nacional (CTN), considerando que tais critérios são
necessários para garantir o adequado aproveitamento do solo e o correto

desenvolvimento e ocupacão do territOrio urbano;
4.

Na sequência, a Presidência do GRAPROHAB

solicita o encaminharnento dos autos

a

ci para conhecimento e

orientacão

de

procedimentos.
5.

Os autos vieram por despacho de encamirthamento da

Chefia de Gabinete.

E o relatório. Segue parecer.
6.

0 presente parecer tern por objeto a análise dos

fundamentos previstos no pedido de reconsideracão apresentado pelo SECOV1-SP em face
da orientação manifestada na Cota CJ/SH n.° 66/2018, que manteve o entendimento
manifestado no Parecer CJ/SH n.° 052/20 15, o qual, por sua vez, sustentou, em sIntese, que
"o condomInio de lotes como forma de ocupacão do solo, necessita para sua
implementacào de previsào contida em lei municipal e quando ocorrer em

areas

que

causem adensamento local, dependerá deprévio parcelamento da area que será submetida
a essaforma de condomInio".
7.
Parecer CJ/SH n.°

7/2021
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do SECOVI-SP tern por pressuposto a tese de que a instituicäo de urn condomInio de lotes
não dependeria de prévio parcelarnento do solo, sendo que tal exigência, segundo o

interessado, seria desprovida de fundarnentacào legal e contrária ao ordenarnento pátrio.
8.

Visando a preparar a adequada orientaçâo por esta CJ,

faz-se necessário elucidar algurnas questôes preliminares relativas

a ordenacão tenitorial

urbana e ao condomInio de lotes.

DA NECESSIDADE DE

PREVIO

PARCELAMENTO PARA INTEGRAçAo DA

GLEBA NA MALHA URBANA
9.

Pois bern. A Constituição da Repüblica Federativa do

Brasil (CRFB) partilhou entre os entes federativos as cornpetências legislativas e rnateriais
atinentes ao Estado, atribuindo ora competências exciusivas, ora competências
concorrentes, compartilhadas entre União,

10.

atribuiu

Estados e Distrito Federal.

Corn relaçâo

a

cornpetência concorrente, a CRFB

a União a tarefa de editar norrnas gerais, que estabelecem as grandes linhas de

orientação normativa acerca das matérias arroladas nos incisos do artigo 24, dentre as quais

se encontra o direito urbanIstico.
11.

Nesse sentido, a Lei Federal n.° 6.766/1979

-

que

dispôe a respeito do parcelarnento do solo urbano, compreendendo normas urbanIsticas,

sanitárias, civis e penais é lei geral de direito urbanIstico e vai ao encontro da reparticâo
de cornpeténcias legislativas prevista na CRFB, disciplinando a ocupação do solo e o
-

desenvolvimento urbano.
12.

Adernais, as disposicoes contidas na Lei Federal n.°

6.766/1979 sornente podem ser derrogadas expressarnente pela própria União, o que não

foi feito pela Lei Federal n.° 13.465/2017, instituidora do condornInio de lotes, que apenas

rnodificou a lei geral de parcelarnento para disciplinar sobre as diferentes modalidades de
Parecer CJISH n.° 7/2021
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"lotes" (como imóvel autônomo ou unidade imobiliária) e dispor acerca das prerrogativas
municipais para intervir nesses condomInios, podendo instItuir limitaçöes administrativas.
13.

de modo contrário

A legislacão municipal também não é apta a legislar

a Lei Federal n.° 6.766/1979, no âmbito de sua competéncia,

eis que

e não conflita corn a competência municipal de
legislar sobre assuntos de interesse local, prevista no artigo 30 da CRFB. Ao contrário,
resta cabalmente demonstrado que, em matéria de ordenacão do espaco territorial urbano, a
aplicacão da legislacão federal de parcelamento do solo é obrigatória, ou seja, uma area
somente é integrada na maiha urbana quando devidamente parcelada, por loteamento ou
trata de matéria de abrangência nacional

por desmembramento.
14.

0 parcelamento do solo urbano não se confunde e

nem é substituIdo pela implantacao de condomInio, por tratar-se de instituto
completamente diverso do loteamento e do desmembramento.

15.

Os condomInios edilIcios são regidos pelo Código

Civil e pela Lei Federal n.° 4.59 1, de 16 de dezembro de 1964, e são implantados mediante

a promocão e

realizacão

edificacóes ou conjuntos

de

construcOes destinadas a alienacâo total ou

parcial de

de edificaçöes compostas de unidades autônomas. Ou seja, são

constituIdos por unidades autônomas, cuja existência pressupôe construção, conforme se
depreende da leitura de qualquer matrIcula correspondente a uma unidade autônoma, que,
de modo geral, dispôe: "uma unidade autónoma, constituIda de area privativa de tantos

metros quadrados, maisfracào ideal de terreno e areas comuns".
16.

Por sua vez, a regulamentacao dos condomInios de

lotes inova ao viabilizar a instituicão condominial desvinculada de uma construção, muito
embora mantenha a plena aplicabilidade das normas relativas ao condomInio edilIcio,
inclusive a possibilidade de incorporacão.
17.

conforme já explanado, destina -se
Parecer CJ/SH 11.0 7/2021
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constituldos sob a forma de imóveis autônornos ou de unidade imobiliária integrante de
condominio de lotes, viabilizando a integracâo dos respectivos lotes na maiha urbana, corn

destinacão de areas püblicas para equipamentos sociais e urbanos que sejarn necessários ao
adensamento populacional da area.
18.

6.766/1979 é posterior

a

Ademais, impende destacar que a Lei Federal n.°

Lei Federal n.° 4.591/1964, sendo que essa ültima tinha, no

os condomInios
em edificios de apartamentos ou de areas pequenas, contendo casas térreas ou
assobradadas. A realidade urbana, contudo, foi substancialmente transformada no decorrer
dos rnais de cinquenta anos de vigência da lei condominial, sendo irnprescindIvel que,

momento da sua promulgacão, o objetivo de, grosso modo, regulamentar

previamente a qualquer tipo de adensamento populacional, por meio da

condomInio ou da

realizacão

instituicão

de

de parcelamento, seja sempre verificado o impacto do

empreendimento no âmbito urbanIstico e na ordenaçâo territorial.
19.

Assirn, a urbanizacão por intermédio da instituição de

condomInio, inclusive o condominio de lotes, seguindo tAo somente os ditarnes da Lei
Federal n.° 4.56 1/1964, sornente é possIvel de ser realizada mediante a realizaçAo prévia de
parcelamento do solo, sob pena de negar-se vigência a Lei Federal n.° 6.766/1979.
20.

Em outras palavras, a

constituicAo de urn condomInio

edilIcio ou de urn condomInio de lotes somente poderá ocorrer em urna

area dotada da

infraestrutura básica e no Arnbito de urn parcelarnento do solo, na modalidade loteamento

ou desmembramento.
21.

Esta Ci já havia consolidado sua posicAo pela

necessidade de submissAo prévia ao parcelamento do solo quando do despacho de anuência
do Parecer CJ/SH n.° 52/20 15, opinativo exarado em momento anterior a edicAo da Lei
Federal n.° 13.465/2017, que expressamente afirrnou (grifos no original):
Observo, apenas, que o conceito de condorninio pressupôe prévio
parcelarnento, posto que depende de sistema viário previamente ordenado, aquilo
a que José Afonso da Silva se referiu como "piano de arruamento", bern corno
infraestrutura existente ou planejada.
Parecer CJ/SH n.° 7/2021
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Por essa razão, não é possIvel substituir as ferramentas de parcelamento
do solo (loteamento e desmembramento) pelo condorninio, que é aplicável após
aquelas. CondornInio não abre ruas, não entra no ordenamento territorial urbano,
mas sirn se presta a aproveitar o solo urbano que, portanto, deve estar pronto
nara recebé -lo.
Para estar pronto, precisa estar integrado
corn o parcelamento do solo.

22.

a malha urbana,

o que se faz

De outra parte, o Parecer CJ/SH n.° 29/20 19 veicula

outra importante conclusão: o fato de o imóvel estar cadastrado no MunicIpio para

lancamento e cobrança de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) näo é capaz de, por
Si

SO,

atestar a existência prévia de parcelamento do solo. Além disso, o Côdigo Tributário

Nacional (CTN) permite o lançamento de IPTU sobre a propriedade predial e territorial

urbana, localizado em zona urbana, concebida essa áltima, para fms tributários, desde que

se encontrem ao menos 2 (dois) dos meihoramentos indicados no § 1.0 do artigo 32 do
CTN:
Art. 32. 0 imposto, de competéncia dos MunicIpios, sobre a propriedade predial
e territorial urbana tern como fato gerador a propriedade, o domInio ütil ou a
posse de bern imóvel por natureza ou por acessão fisica, como definido na lei
civil, localizado na zona urbana do MunicIpio.
§ 10 Para os efeitos deste imposto, entende -se corno zona urbana a definida em lei
municipal, observado o requisito mInimo da existência de meihoramentos
indicados em pelo menos 2 (dois) dos incisos seguintes, construldos ou mantidos
pelo Poder Piiblico:
I rneio-fio ou calcamento, corn canalizacão de águas pluviais;
II abastecimento de água;
III sisterna de esgotos sanitários;
IV rede de ilurninacäo püblica, corn ou sem posteamento para distribuicao
-

-

-

-

domiciliar;
V escola primária ou posto de saüde a uma distância maxima de 3 (trés)
quilôrnetros do imóvel considerado.
-

23.

Ou seja, as meihorias necessárias ao lançamento do

IPTU são inferiores aquelas que são necessárias ao lote, eis que o lote é
das seguintes

infraestruturas

básicas: "equipamentos urbanos de

pluviais, iluminaçâo páblica,

esgotamento

ø

terreno dotado

escoamento das

águas

sanitário, abastecimento de água potável,

energia elétrica páblica e domiciliar e vias de

circulacão"

conforme dispóe o § 5.° do

artigo 2.° da Lei Federal n.° 6.766/1979. E, se não bastasse, o lote é resultante de urn

processo que envolve não apenas a irnplantacao desses equipamentos, mas também o

interesse püblico geral, corn a
Parecer CJ/SH n.°

7/2021
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comunitária.
24.

Em suma, a esséncia da Lei Federal n.° 6.766/1979 é

no sentido de que a ocupacão dos espacos urbanos deve ser planejada, atendendo -se aos

limites mInimos que a legislacão de parcelamento de solo urbano prevê, para que, no
futuro, as cidades não se tornem urn verdadeiro caos, sem o minimo necessário de areas
püblicas para a irnplantacão dos serviços comunitários e

areas de lazer. E essa não é uma

mera opinião
25.

A criação de urn novo instituto, o condomInio de

lotes, não pode ser compreendida fora dessa lógica, não sendo razoável irnaginar que o
condomInio de lotes possa recair sobre uma gleba não parcelada, contrariando
expressamente Os textos legais vigentes,

que notadamente indicam a aplicacäo do instituto

do lotearnento para instituição desta nova figura condominial. Se nâo bastasse a previsão
expressa na legislacão em vigor, o desprezo pelas normas urbanIsticas geraria diversos

inconvenientes práticos, tais como a segregação socioespacial, problemas na circulacao de

veIculos e pedestres, apropriacão privativa de espacos piuiblicos, alérn da alteração da
paisagem urbana, elementos que, teleologicarnente, são imprescindiveis

a

aplicação da

norma.

CONDOMiNIO DE LOTES:
TERRETO1UO URBANO
DO

26.

UMA NOVA FORMA DE

ORDENAçAO DO

Diante da evidente necessidade de parcelar a gleba

para mtegrar os novos nücleos habitacionais na maiha urbana, o condomInio de lotes,

como espécie de condomInio edilIcio, não escapa da mesma condicionante urbanIstica,
embora existam algumas peculiaridades intrInsecas ao novo instituto que merecem
aprofundamento.

27.

A Lei Federal n.°

13.465/2017 disciplinou o

condominio de lotes nos artigos 58 e 78. 0 artigo 58 introduz o condomInio de lotes no
Parecer CJ/SH n.° 7/2021
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artigo 1.358-A do Código Civil, o qual admite a possibilidade de adoção do regime

condominial para unidades autônomas constituidas de lotes. 0 artigo 78, por sua vez,
acrescenta o § 7.° ao artigo 2.° da Lei Federal n.° 6.766/1979

-

para facultar ao loteador

constituir o lote como unidade imobiliária integrante de condominio de lotes e o § 4¯0 ao
a fim de autorizar o MunicIpio a instituir limitaçôes
artigo 4¯0 dessa mesma lei
-

-

administrativas e direitos reais sobre coisa alheia em beneficio do poder püblico, da
populacão em geral e da protecão da paisagem urbana.
28.

Embora a Lei Federal n.° 13.465/20 17 tenha por

objetivo principal promover a regularização fundiária, é equivocado concluir que todas as

matérias dispostas no referido diploma legislativo aplicam -se apenas

as situacöes

regularizacão fundiária. Isso porque a lei federal trata também de duas

de

inovacôes

autônomas no direito brasileiro o condomInio de lotes e o direito de laje que em nada se
-

-

confundem com regularizacão fundiária, pois são aplicáveis a empreendimentos futuros e
empreendimentos legais preexistentes.
29.

No Código Civil, a figura do condomInio de lotes foi

inserida como seção especIfica do CapItulo VII, Do CondomInio EdilIcio, aplicando -se ao

novo instituto as normas relativas ao condomInio edilIcio, respeitando -se a legislacão
urbanIstica.
30.

Nesse sentido, o artigo 1.358-A dispöe (grifou-se):

Art. 1.358-A. Pode haver, em terrenos, partes designadas de lotes que são
propriedade exciusiva e partes que são propriedade comum dos condômmos.
§ 1° A fracão ideal de cada condômino poderá ser proporcional a
do solo de
cada unidade autônoma, ao respectivo potencial construtivo ou a outros critérios
indicados no ato de instituição.
2° Aplica-se. no ciue couber, ao condomInio de lotes o disDosto sobre
condominio edilIcio neste CapItulo, respeitada a 1e2is1acã0 urbanIstica.
§ 3° Para fins de incorporação imobiliária, a implantaçào de toda a infraestrutura
ficará a cargo do empreendedor.

area

31.

A Lei Federal n.° 13.465/2017 também alterou a Lei

Federal n.° 6.766/1979, como já apontado acima, introduzindo parágrafos em dois
dispositivos:

Parecer CJ/SH n.° 7/2021
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Art. 2.° 0 parcelamento do solo urbano poderá ser feito mediante loteamento ou
desmembramento, observadas as disposicOes desta Lei e as das legislacôes
estaduais e municipais pertinentes..
(...)
§ 7.° 0 tote poderá ser constituIdo sob a forma de imóvel autânomo ou de
unidade imobiliária integrante de condominio de lotes.

Art. 4.° Os loteamentos deverão atender, pelo menos, aos seguintes requisitos:

§ 4.° No caso de lotes integrantes de condominio de lotes, poderao ser instituidas
limitaçôes administrativas e direitos reais sobre coisa alheia em beneficio do
poder püblico, da populacão em geral e da proteção da paisagem urbana, tais
como servidöes de passagem, usufrutos e restriçOes a construção de muros.

32.
equipara-se
este

E notável,

que o condomInio de lotes

portanto,

a categoria legal do condominio edilicio corn e peculiaridade de que, enquanto

e formado por construcôes imobiliárias identificadas por suas fraçOes ideais e deve ser

instituido sobre urn lote oriundo de urn parcelamento; o condominio de lotes, por sua vez,
tern

como unidades imobiliárias os lotes, que independern de edificação prévia e possuern

identidade registral própria, não se confundindo nern corn a projecão vertical da edificacão,
nem corn o terreno inteiro do condomInio. Logo, é possIvel, inclusive, que se institua urn
condomInio edilIcio no âmbito de urn lote inserido em urn condomInio de lotes, corn

areas

de uso comum exciusivas, distintas das areas de uso comurn do condomInio de lotes.
33.
6.766/1979 não alterou a

Ademais, o § 7.° do artigo 2.° da Lei Federal n.°

definicão

de lotes, rnas sirn esclareceu as forrnas de sua

constituiçào. Logo, urn condomInio de lotes sornente poderá ser instituIdo rnediante a
formação de lotes por parcelamento do solo, procedimento capaz de subdividir a gleba em

lotes, corn ou sem abertura de viário.
34.
Os

Nesse raciocInio, diferenternente do que ocorre corn

condomInios edilicios quer verticais, quer horizontais nos quais a implantacAo recai
-

sobre o lote em si e as unidades imobiliárias são

-

fracóes ideais do terreno, os condominios

de lotes são instituidos sobre o resultado obtido do processo de parcelamento, pois,
somente por meio do loteamento ou desmembramento que a gleba será parcelada ern lotes,

que são as unidades imobiliárias desta nova realidade condominial.
Parecer CJ/SH n.° 7/2021
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35.

No havendo necessidade de abertura de viário, o

parcelamento será feito na modalidade desmembramento, sem

doacao de areas piThlicas a

municipalidade. Todavia, se o MunicIpio considerar necessária a abertura de viário, exigirá

que se faça o parcelamento na modalidade loteamento, corn incorporaçào das

areas

püblicas ao patrimônio municipal.
36.

regra, não recairá sobre toda a

Nessa ültima hipótese, o condomInio de lotes, em

area da gleba parcelada, pois parte dela será destinada aos

viários e equipamentos püblicos em atendimento ao regramento previsto na Lei Federal n.°
6.766/1979, mas sim sobre urna quadra ou quarteiräo, sendo, portanto, uma forma de
reorganizacão dessa maiha urbana, definida, urbanisticamente, como a

area

delimitada por vias püblicas. E dizer, o condomInio de lotes recairá sobre a

privada possIvel dentro de urn lotearnento, respeitadas as defmiçöes e

de terreno
major

area

limitacôes impostas

pela legislacão municipal.
37.

Nesse sentido, Victor Carvaiho Pinto, Consultor

Legislativo do Senado Federal, explica:

o que muda é a forma de divisão da quadra resultante do parcelamento.

Em
lugar de totes autônornos, poderá cia ser total ou parcialmente organizada
mediante a constituicão de urn ou rnais condorninios de lotes, no âmbito dos
quais haverá não apenas os totes propriamente ditos, mas também areas,
edificadas ou não, de propriedade comum dos condôminos, como piscinas,
parques infantis, quadras esportivas e vias privadas. Tais areas, no entanto, não
substituem as
tivres de uso pflbiico e o sistema viário constantes do projeto
de toteamento, que serão transferidos ao patrimônio püblico'.

areas

38.

Por ser instituldo em

area

superior ao lote, cujas

dimensöes são definidas pelas legislacöes municipais, o legislador previu a possibilidade

do poder piblico estabelecer sobre o condomInio de lotes
püblico. Essas medidas não se confundem

limitacoes e servidâes de direito
corn a destinacão das areas piiblicas,

logradouros e equipamentos püblicos ao domInio municipal por força do parcelarnento do

solo na modalidade loteamento, pois estas continuarão sendo transferidas ao MunicIpio
'PINTO, Victor Carvaiho. CondornInio de Lotes: urn modelo alternativo de organizacão do espaco
urbano. Brasilia: Senado, 2017. 27pp. DisponIvet em: https://wwwt2.senado.teg.br/publicacoes/estudoslegislativos/tipos -de -estudos/textos-para-discussao/td243/at download/file. Acesso em: 05 mar. 2021.
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após a sua implantacão. As limitaçOes e servidôes que eventualmente serâo instituIdas no

condomInio de lotes acrescentam novas

areas de fruição püblica na cidade, permanecendo

no domInio privado e sendo administradas e financiadas pelos condôminos.
39.

Essa conclusão decorre diretamente da Lei Federal n.°

13.465/2017 que, ao apresentar a figura do condomInio de lotes, inseriu o novo instituto
tambérn na Lei Federal n.° 6.766/1979, a qual trata, corn exclusividade, de parcelarnento de
solo, de forma que essa nova modalidade de condomInio deve ser interpretada e aplicada

conforme as disposicOes constantes de cada lei especIfica e nâo apenas de urna delas.
40.

Nas

areas

que não forern objeto de parcelamento

anterior, caberá ao empreendedor executar o parcelamento, o qual poderá ocorrer de forma

simultânea

a instituicao do condominio de lotes, instituindo toda infraestrutura básica do

empreendimento.
41.

Corno ern qualquer condominio edilIcio, o

onus

de

areas comuns recairá sobre o condomInio, ainda que ern tais areas recaiam
eventuais servidôes ou limitaçôes administrativas. Apesar de referido onus financeiro, esse
conservação das

modelo poderá ser atrativo para os condôminos, na medida em que ihes perrnitirá
administrar diretarnente seu ambiente urbano imediato, em lugar de ter que aguardar
providências do poder püblico, alérn da principal

distincao

desse instituto em face dos

condomInios edilIcios tradicionais (horizontais e verticais): a desnecessidade de edificação
prévia da unidade autônoma no lote.

DAS CONCLUSOES
42.
expostos,

Por fim, em desfecho dos esciarecimentos acima

cumpre acrescentar ponderacôes acerca das razöes urbanIsticas e as

consequências extrajurIdicas do posicionarnento externado por esta CJ. As

consideracôes

deste parecer, inclusive as que ratificam posicionamentos anteriores, não significarn a
desnaturaçâo das caracterIsticas intrInsecas do condornjnio de lotes nem dizem respeito
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sua função mercadológica.
43.
tema,

Tampouco contradizem a interpretacâo reservada ao

fixada no Provimento 11.0 51, de 18 de dezembro de 2017, da Corregedoria Geral da

Justiça (CGJ). As vantagens e eventuais desvantagens irnobiliárias da figura legal frente a
outras modalidades de condomInios estão cristalizadas nos contornos da Lei Federal n.°

13.465/2017. Peculiaridades de suas formas de controle de acesso, a individualidade das
edificaçöes, privacidade dos condôminos, natureza privada dos espacos cornuns, etc.,

possivelmente afetarão a dinâmica do mercado imobiliário, mas no dizem respeito ao

Poder Püblico e não são objeto desta pecajurIdica.
44.

Outra faceta bern distinta da questão é a evidência de

que, tratando -se o condomlnio de lotes de mera modalidade de ocupacão do solo e não de

inovadora forma originária de divisão do solo, conforme antes reiterado, submete -se então

ao arcabouco legal aplicável a implantacão de condomInios, sujeitando -se
resultantes das normas municipais e das diretrizes estaduais.
45.

as restricöes

Ao MunicIpio cabe aprovar os loteamentos e

desmembramentos de glebas, exercendo a competência exclusiva do artigo 30, inciso VIII,
da CRFB. Cumprindo este poder, deve analisar, no caso de condomlnio de lotes, a

pertinência da instituição de

limitacôes adrninistrativas e direitos reals em atencão ao

interesse püblico, tal como previsto no § 40 do artigo 70 da Lei Federal n.° 6.766/1979, na
redação que ihe foi dada pela Lei Federal n.° 13.465/2017. 0 Estado, por sua vez, nas

condicôes

e dentro dos limites previstos pelo artigo 13 da Lei Federal n.° 6.766/1979,

disciplina a aprovacão dos parcelamentos de solo. Neste âmbito é que determinados
projetos submetem-se

a análise e deliberacão do GRAPROHAB, nos termos do artigo 5.°

do Decreto Estadual 52.053, de 13 de agosto de 2007.
46.

Ambos, Estado e MunicIpio, disciplinam a aprovacão

de loteamentos por intermédio de diretrizes e normas de desenvolvimento urbano de forma

a assegurar o desenvolvimento das funçôes sociais da cidade, conforrne preconiza o artigo
180, inciso I, da Constituição do Estado de São Paulo. A omissão dos entes federados
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nessa tarefa restringiria o procedimento de implantação de condomInios de lotes a mera
verificacão de atendimento a legislacão de uso e ocupacão do solo local, como fosse o
empreendimento urn enclave sem qualquer repercussão no tecido urbano.
47.

ordenamento jurIdico leva

Como

demonstrado,

a análise

sistemática

do

a conclusão de que a figura legal em estudo não prescinde do

prévio procedimento de parcelamento do solo, que antecede a implantacão de urn

condomInio. Se resta alguma razão extrajurIdica para que o empreendedor privado não se
sujeite as posturas normativas que regulam o parcelamento do solo, não está relacionada ao
planejamento

do

urbano,

desenvolvimento

acima

como

lembrado.

Eventual

desregularnentação reivindicada por setores atuantes no mercado imobiliário pode ser

enderecada aos

entes próprios competentes, antes que

ao

agente püblico

a quem cabe

aplicar as normas segundo interpretacão sistemática e rigorosa.
48.

Assim, devolva-se ao GRAPROHAB, por intermódio

da douta Chefia de Gabinete da Secretaria da Habitação, para ciência da opinião juridica
acima consignada.

E o parecer.
São Paulo, 8 de marco de 2021.
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