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CONSIDERAÇÕES 

PRELIMINARES 

 1. Serventia Extrajudicial 
(“cartório”); 

 1.1 Excelente exemplo (art. 236, 
CF); 

 2. “Quem Não Registra Não É 
Dono” (Art. 1.245, “caput” e § 1º do 
CC); 

 3. Circunscrição Imobiliária 
(divisão territorial). Não se escolhe a 
serventia imobiliária para registrar 
um título; 

  



 4. Certidão de matrícula 
(publicidade); 

 5. Registrar um loteamento ou 
condomínio, dentre tantos outros 
direitos, é contribuir para o crescimento 
ordenado das cidades; 

 6. Saneamento da Transcrição ou 
Matrícula (arts. 212 e 213, LRP); 

 7. Unificação – art. 235 “caput”, I, II e 
III LRP (art. 1.244, Código de Normas/ES); 

 8. Fusão – art. 234, LRP; 

 9. Princípios registrais: 
 

  



 9.1 Prioridade (Art. 1.246, CC – 
prenotação); 

 9.1.1 Art. 186, LRP;  

 9.1.2 Art. 205 (cessa prenotação); 

 9.1.2. 1 Exceções (artigos 189, 198 e 260 da 
Lei nº 6.015/73 e Artigo 18 da Lei n° 6.766/79); 

 9.2 Continuidade (Art. 195, LRP); 

 9.3 Especialidade (Art. 225, § 2º, LRP); 

 9.4 Unitariedade da Matrícula (Art. 176, § 1º, 
LRP). 



ESTATUTO DA CIDADE 

 Art. 1º - Na execução da política urbana, 
de que tratam os arts. 182 e 183 da 
Constituição Federal, será aplicado o previsto 
nesta Lei. 

 Parágrafo único - Para todos os efeitos, 
esta Lei, denominada Estatuto da Cidade, 
estabelece normas de ordem pública e 
interesse social que regulam o uso da 
propriedade urbana em prol do bem 
coletivo, da segurança e do bem-estar dos 
cidadãos, bem como do equilíbrio 
ambiental. 

 



 Art. 2º - A política urbana tem por objetivo 
ordenar o pleno desenvolvimento das funções 
sociais da cidade e da propriedade urbana, 
mediante as seguintes diretrizes gerais: (...) 

 

  VI – ordenação e controle do uso do solo, de 
forma a evitar: (...) 

 

  c) o parcelamento do solo, a edificação ou o 
uso excessivos ou inadequados em relação à 
infraestrutura urbana. 

 



 Art. 4º - Para os fins desta Lei, serão 
utilizados, entre outros instrumentos: (...) 

 

  III – planejamento municipal, em 
especial: 

  a) plano diretor; 

  b) disciplina do parcelamento, do uso 
e da ocupação do solo; 

  



 Art. 39 - A propriedade urbana cumpre sua 
função social quando atende às exigências 
fundamentais de ordenação da cidade 
expressas no plano diretor, ... 

 Art. 40 - O plano diretor, aprovado por lei 
municipal, é o instrumento básico da política 
de desenvolvimento e expansão urbana; 

 Art. 41 - O plano diretor é obrigatório para 

cidades: 

  I – com mais de vinte mil habitantes. 

 

 



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 1. Lei n. 6.705, de 13 de outubro de 
2006, institui o Plano Diretor Urbano do 
Município de Vitória; 

 2. Lei n. 3.820, de 24 de janeiro de 
2012, dispõe sobre a organização do 
espaço territorial do Município de 
Serra; 

 3. Leis Estaduais n. 7.943/2004, 
alterada pela n. 10.147/2013. 

 



 

 

PARCELAMENTOS ILEGAIS 

 

 

 1. Clandestinos: inexiste; 

 2. Irregulares: não-registrados 

(Art. 38, LPS). 

     NOTA: Regularização Fundiária (Art. 

2º, XIV, c.c. art. 3º, XXXVIII, Estatuto da 

Cidade). Atualmente Lei 13.465, de 

11.07.2017. 

 



 

 

PARCELAMENTOS DE INTERESSE PÚBLICO  

LEI N. 9.785, DE 29.1.1999 

 

 
1. Planejamento habitacional; 

2.Regularizações de parcelamentos  

existentes; 

3. Regularizações de assentamentos 

havidos na área do município 

(Art. 53-A da Lei n. 6.766/79). 

 



 Art. 53-A - São considerados de 

interesse público os parcelamentos 

vinculados a planos ou programas 

habitacionais de iniciativa das 

Prefeituras Municipais e do Distrito 

Federal, ou entidades autorizadas por 

lei, em especial as regularizações de 

parcelamentos e de assentamentos. 

  



LOTEAMENTO 

     Conceito: É a subdivisão de gleba 

em lotes destinados a edificação, 

com ABERTURA de novas vias de 

circulação, de logradouros públicos 

ou prolongamento, modificação ou 

ampliação das vias existentes.  

   (§ 1º, do Art. 2º, da Lei 6.766/79)  



ART. 53, LEI 6.766/79 

 1. Prévia audiência do Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária - INCRA, do Órgão 
Metropolitano, se houver, onde se 
localiza o Município; 

 2. Aprovação da Prefeitura 
municipal, ou do Distrito Federal 
quando for o caso, segundo as 
exigências da legislação pertinente. 



ART. 1.247 

CÓDIGO DE NORMAS/ES 

 O parcelamento de imóvel rural para fins 

urbanos deve ser precedido de: 

 1. Lei Municipal que o inclua na zona urbana 

ou de expansão urbana do Município; 

 2. Averbação de alteração de destinação do 

imóvel, de rural para urbano, com apresentação 

de certidão expedida pelo INCRA ou do 

comprovante de protocolo da cientificação. 



 Loteamento rural é aquele que destina 
a fins agrícolas, pecuária ou agroindustrial 
(Estatuto da Terra - Lei n. 4.504/64) 
qualquer que seja a sua localização.  

 Loteamento rural é regido pelo 
Decreto-Lei n. 58/37 e o 
desmembramento pela Instrução n. 17-B 
do INCRA, de 22 de dezembro de 1980, a 
qual usa o mesmo conceito constante da 
Lei n. 6.766/79. 

 O loteamento é ato de REGISTRO e o 
desmembramento é ato de AVERBAÇÃO. 

 

 

 



DESMEMBRAMENTO 

 Consiste em subdividir gleba em 

lotes destinados à edificação, desde 

que não implique na abertura de vias 

e logradouros públicos novos, nem no 

prolongamento, modificação ou 

ampliação dos já existentes. 

(§ 2º, do art. 2º da Lei 6.766/79) 



 As duas formas de 

fracionar o solo, 

obrigatoriamente, devem 

ser levados a REGISTRO na 
matrícula do imóvel 

(Art. 167, I, n. 19 da LRP)  
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 Previsto no parágrafo 

primeiro do art. 235 da Lei 

de Registros Públicos que, 

consiste no fracionamento 

de lote. Ato de averbação. 

 



FRAÇÕES IDEAIS LOCALIZADAS 

 Item n. 171 – Normas de Serviço/SP. É vedado 
o registro de alienação voluntária de frações 
ideais com localização, numeração e metragem 
certas, ou a formação de condomínio voluntário, 
que implique fraude ou qualquer outra hipótese 
de descumprimento da legislação de 
parcelamento do solo urbano, de condomínios 
edilícios e do Estatuto da Terra. Vide Art. 1.234, III, 
CN/ES.  

 A vedação não se aplica à hipótese de 
sucessão “causa mortis”.  



EXCEÇÃO À LEI Nº 6.766/79 
(CÓDIGO DE NORMAS/ES) 

 1. Art. 1.204 – Não estão sujeitos ao 
registro de que trata o art. 18 da Lei n. 
6.766/79: 

 Incisos I a XII; 

 2. Art. 1.241: Incisos I a III 
 

 Nota: Inciso III – não importe em 
fragmentação superior a 10 (dez) lotes. Vide art. 
1.147 do Código de Normas. 

   



NOVIDADES DA  

LEI 13.465/2017 

1. Condomínio urbano 

simples; 

2. Loteamento de acesso 

controlado. 

3. Condomínio de lotes; 



ESPÉCIES DE CONDOMÍNIO 

 1. Noções gerais: Até a Lei n. 13.465/17, o 

direito civil conhecia apenas 2 espécies de 

condomínio: a) o tradicional (geral) – art. 

1.314, CC e b) o edilício – Art. 1.331, CC; 

 1.1 Condomínio de lotes – art. 1.358-A, CC 

(Arts. 2º, § 7º e 4º, § 4º, Lei n. 6.766/79); 

 1.2 Condomínio urbano simples – Arts. 61 a 

63 , Lei n. 13.465/17. 

  



CONDOMÍNIO DE LOTES 
(ART. 1.358-A, CC) 

 1. Composto por lotes, os quais 

estarão necessariamente vinculados a 

uma fração ideal das áreas comuns em 

proporção a ser definida no ato de 

instituição; 

 2. As ruas, as praças e as demais 

áreas de uso comum NÃO são 

transferidas à propriedade do 

Município. 



 Realidade brasileira: 

 

 1. Loteamento fechado; 

 

 2. Condomínio fechado (linguajar 
popular); 

 

 3. Condomínio de lotes  - Art. 2º,  

§ 7º, Lei n. 6.766/79. 

 

  



 Resumo: 

 1. Lote: imóvel próprio – princípio 
da unitariedade de matrícula; 

 2. Requisitos da Lei n. 6.766/79; 

 3. Prévia aprovação urbanística 
municipal e outros órgãos, quando 
for o caso.  



 - E a Lei da incorporação 

imobiliária (Lei n. 4.591/64) 

também seria aplicável? 

 Sim;  

 Instituição de condomínio (Art. 1.358-A, 

§ 3º, CC);  

 Aplicação subsidiária para suprir as 

lacunas da Lei de Loteamentos. 



 Exemplos: 
 

 1. “Patrimônio de Afetação” 

(Art. 31-A, Lei 4.591/64); 
 

 2. Futura “Convenção de 
Condomínio” 

(Art. 32, letra “j”). 

 



CONDOMÍNIO URBANO  

SIMPLES 

 1. Nova forma de condomínio (Arts. 61 a 
63 da Lei n. 13.465/2017); 

 2. Aplica-se tão somente a imóveis 
urbanos; 

 3. Aplica-se a situações de terrenos onde 
haja mais de uma construção; 

       4. Dispensado a convenção de 
condomínio. 



 Resumo: 

 1. Quando o terreno contiver várias 

edificações – “casa dos fundos”; 

 2. Quando o terreno contiver uma 

edificação na qual haja mais de um 

cômodo com acesso autônomo. 

 3. Autonomia funcional e de acesso no 

cômodo para ele constituir uma unidade 

autônoma. 



ESPÉCIES DE LOTEAMENTOS 

1. Loteamento tradicional; 

      (Art. 2º, § 1º, da Lei n. 6.766/79) 

2.   Loteamento de acesso controlado; 

      (Art. 2º, § 8º, da Lei n. 6.766/79) 

3. Loteamento condominial - 
condomínio de lotes 

 (Art. 2º, § 7º, da Lei n. 6.766/79). 



LOTEAMENTO TRADICIONAL 

 São aqueles em que os 

lotes são imóveis 

autônomos 

(Art. 2º, § 1º, da Lei n. 6.766/79) 

 



LOTEAMENTO 

ACESSO CONTROLADO 

 1. A Lei 13.465/2017 adicionou o § 8º ao art. 2º da 
Lei n. 6.766/79; 

      2. Parcelamento de lotes sob a forma de imóveis 
autônomos (e não como unidades condominiais);  

 3. Instalações de portarias nas ruas com o 
objetivo de controlar o acesso de veículos e 
pessoas; 

 4. Depende de ato administrativo do Município 
(associação de moradores); 



 5. Carros e pedestres – identificação 

(Art. 2º, § 8º, da Lei n. 6.766/79); 

 6. Vias de circulação são bens públicos 

municipais. Qualquer pessoa devidamente 

identificada pode circular através delas; 

 7. Diferencia do condomínio de lotes – 

vias de circulação interna – bens privados 

 
  



LOTEAMENTO CONDOMINIAL 

           São aqueles     em que 

os lotes constituem unidades 

autônomas de um 

condomínio de lotes. 



SERÁ O FIM DO  

LOTEAMENTO FECHADO? 

 O loteamento de acesso 
controlado é um fenômeno 
fechado e o loteamento 
condominial poderá a vir a ser 
considerado um loteamento 
fechado, caso os condôminos 
assim decidam coletivamente e 
caso inexista restrição imposta 
pelo Município. 



LOTEAMENTOS FECHADOS ATUAIS 

PODEM ADOTAR A FORMA DE 

CONDOMÍNIO DE LOTES? 

 1. Loteamento constituído: Essa 

conversão só será possível se houver 

concordância unânime dos titulares dos 

lotes e se o Município lhes transmitir a 

propriedade das áreas comuns (vias, 

praças etc.), “ex vi” Art. 22 da Lei n. 

6.766/79; 



 2. Loteamento fechado irregular:  É viável 
que a sua regularização se dê por meio da 
instituição de um condomínio de lotes ou 
por meio da instituição de um loteamento 
de acesso controlado;  

  

 Isso dependerá do Município. 

  



GRUPO DE ANÁLISE E APROVAÇÃO DE 

PROJETOS HABITACIONAIS (SÃO PAULO)  
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 O GRAPROHAB foi criado pelo Decreto n. 
33.499, de  10 de julho de 1991; 

 Art 1º - Cria, na Secretaria da Habitação, o 
GRAPROHAB, objetivando centralizar e agilizar 
o trâmite dos projetos habitacionais, 
apresentados para apreciação no âmbito do 
Estado que foi REESTRUTURADO por meio do 
Decreto Estadual sob n. 52.053, de 13 de 
agosto de 2007.  
 



CÓDIGO DE NORMAS/ES 

 Art. 1.239 – parágrafo único – A 

aprovação do projeto de loteamento 

e desmembramento, pela Prefeitura 

Municipal, será precedido da 

expedição pelo Estado de laudo 

técnico do órgão florestal e de 

licenciamento ambiental. 



REGISTRO DO LOTEAMENTO 

 A implantação do loteamento divide-se 

em 3 (três) fases:  

 1) Elaboração dos projetos e memoriais 

(Diretrizes Municipais);  

 2) Aprovações Municipal  (Prefeitura),  

Estadual – SP (GRAPROHAB) e Federal (SPU); 

 3) Registro do loteamento (RI – prazo de 

180 dias, sob pena de caducidade). 

 

 



QUAL IMÓVEL 

NÃO PODE SER PARCELADO? ART. 

3º, § ÚNICO, LEI 6.766/79: 

 I - Em terrenos alagadiços e sujeitos a 
inundações; 
 II - Em terrenos que tenham sido aterrados 
com material nocivo à saúde pública; 
 III - Em terreno com declividade igual ou 
superior a 30% (trinta por cento); 
 IV - Em terrenos onde as condições geológicas 
não aconselham a edificação; 
 V - Em áreas de preservação ecológica ou 
naqueles onde a poluição impeça condições 
sanitárias suportáveis. 
 NOTA: Vide Art. 1.233 do Código de Normas 

 



DO PEDIDO DO REGISTRO 

  1. Proprietário, por escrito: 

          1.1 Firma individual (patrimônio 
confunde-se com a pessoa natural); 

 2. União, Estado, Distrito Federal e 
Município: 

      2.1 Imissão provisória – parcelamento 
popular (Art. 167, I, n. 36 da Lei 6.015/73); 

  



 NOTA: 

 Os loteamentos ou desmembramentos 

requeridos pela União, Estados, 

Municípios, CDHU, COAHBS e 

assemelhados estão sujeitos ao processo 

do registro especial, dispensando-se, 

porém, os documentos mencionados 

nos incisos II, III, IV e VII, do Art. 18 da Lei 

n. 6.766/79.  



     3. O COMPROMISSÁRIO COMPRADOR PODE 

LOTEAR?  

 

  Não em conformidade com o 
entendimento da E. Corregedoria 

Geral da Justiça de São Paulo 

(processo n. 119/93). 

 

 



DOCUMENTOS EXIGIDOS 

 Art. 18 e seguintes: 

  I - Requerimento com firma reconhecida 
do proprietário, se casado, também o da 
esposa; 

  II – Título de propriedade (escritura 
pública, formal de partilha, carta de 
sentença, usucapião, sucessão “causa 
mortis”). 

   

  Nota: Dispensado para loteamento popular, 
juntando apenas a certidão da matrícula. 
(Redação dada pela Lei nº 9.785, de 1999) 
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  IIa – Histórico dos títulos de 
propriedade do imóvel no período 
de 20 (vinte) anos. 

 Nota: Art. 1.485, CC. Mediante simples 
averbação, requerida por ambas as partes, poderá 
prorrogar-se a hipoteca, até 30 (trinta) anos da data do 
contrato. Desde que perfaça esse prazo, só poderá 
subsistir o contrato de hipoteca reconstituindo-se por 
novo título e novo registro; e, nesse caso, lhe será 
mantida a precedência, que então lhe competir. 

(Redação dada pela Lei nº 10.931, de 2004) 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.931.htm
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III – CERTIDÕES NEGATIVAS  

  a) TRIBUTOS federais (CND) e municipais 
incidentes sobre o imóvel (IPTU); 

 

  b) AÇÕES REAIS referentes ao imóvel, pelo 
período de 10 (dez) anos, expedida pelo Oficial 
de Registro de Imóveis.  

  Ação real é aquela que deriva de um direito real 
sobre a coisa própria ou alheia; 

          b.1 Ações Reais existentes sobre o imóvel 
impede o registro do parcelamento. EX: ação 
demarcatória, ação de retificação de registro. 



  c) AÇÕES PENAIS em relação ao crime contra o 
patrimônio e contra a Administração Pública. 

   

  São certidões obtidas perante as 
Justiças comum e federal, têm por 
objetivo impedir que pessoas que de 
alguma forma lesaram o patrimônio e 
a administração pública possam 
lotear; 

  



  c.1 São crimes contra o patrimônio (art. 155 

e seguintes do CP):  furto, roubo, dano, 

apropriação indébita, estelionato etc;  

  c.2 Constitui crimes contra a administração 

pública, entre outros: promover loteamento 

ou desmembramento do solo, para fins 

urbanos, em desacordo com a lei federal 

específica, legislação local ou sem 

autorização do órgão competente (Art. 50, 

I, II e III da Lei 6.766/79). 

 



 Corrupção Passiva - Solicitar ou 

receber, para si ou para outrem, direta 

ou indiretamente, ainda que fora da 

função ou antes de assumi-la, mas em 

razão dela, vantagem indevida, ou 

aceita promessa de tal vantagem (Art. 

317, CP).  

 Corrupção Ativa - Oferecer ou 

prometer vantagem indevida a 

funcionário público, para terminá-lo a 

praticar, omitir ou retardar ato de ofício 

(Art. 333, CP).  



 Concussão - Exigir para si ou para 

outrem, direta ou indiretamente 
ainda que fora da função ou de 

assumi-la mas em razão dela 

vantagem indevida 

(Art. 316, “caput”, CP) 

 



 Peculato - Apropriar-se o funcionário 

público de dinheiro, valor ou qualquer 

outro bem móvel, público ou particular, 

de que tem a posse em razão do cargo, 

ou desviá-lo, em proveito próprio ou 

alheio. 

(Art. 312, “caput”, CP) 

 



IV – CERTIDÕES   

  a) PROTESTOS, também em nome do 
loteador (inclusive cônjuge) e dos 
detentores de direitos reais sobre o imóvel, 
pelo período de 10 (anos). São tiradas na 
Comarca da situação do imóvel e na 
Comarca de residência se diversa. O § 2º 
do Art. 18 diz que a existência de protestos 
não impedirá o registro se o loteador 
comprovar que eles não poderão 
prejudicar os adquirentes de lotes;  



 b) AÇÕES PESSOAIS últimos 10 (dez) 
anos devem se referir a todos quantos 
naquele período tenham sido titulares de 
direitos reais sobre o imóvel a ser loteado; 

 

 c) ÔNUS   REAIS   relativos   ao   imóvel.  

Esta certidão será expedida  pelo  Oficial  
da Serventia de Registro de Imóveis; 

 
 



 d) AÇÕES  penais  contra  o  loteador,  

pelo  período  de 10 (dez)anos.  

  

 Esta certidão será expedida a 

nível estadual e  federal,  

também  tiradas  em  nomes 

dos detentores de direitos reais.  



 NOTA: A Lei n. 6.766/79 exige, pelo Art. 18, dois 
tipos de   certidões.   As  negativas  e  as  
positivas.  

 As  positivas   elencadas  no  seu  inc.  III,  
IMPEDEM o registro. 

 As  positivas,  consignadas  no  inc.  IV,  NÃO 
IMPEDEM o   registro,   desde   que   comprovada 
a impossibilidade de  prejuízo aos futuros 
adquirentes.  

 

 Se o Oficial julgar insuficiente a comprovação 
feita, suscitará a dúvida perante o juiz 
competente 

(Art. 18, § 2º, da Lei 6.766/79) 
 

 

 



CERTIDÃO TRABALHISTA? 

    

 Tratando de empresa empregadora, deve exigir 

certidão da existência de ações trabalhistas. 

 Não impedirão o registro, desde que se comprove 

a ausência de prejuízo aos futuros compradores. 

 Há os que sustentam a dispensa dessa certidão 

por não estar expressamente exigida (não se deve 

esquecer que se trata de uma ação cível, onde se 

discute crédito privilegiado). 

 



E A CERTIDÃO DA RFB E DO INSS, 

REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES 

PREVIDENCIÁRIAS? 

  

 NOTA: 

 

 As CND’s do INSS e RFB, embora não 
relacionadas pela Lei do Parcelamento 
do Solo Urbano são indispensáveis 
quando se tratar de  pessoa jurídica, em 
função do que dispõe o art. 47 da Lei n. 
8.212/91. 

  



PRAZO DE VALIDADE DAS 

CERTIDÕES 

 A CGJ/SP normatizou 

que o as certidões não 

tenham sido expedidas 

há mais de 6 (seis) meses 
(item n. 181, Cap. XX, NSCGJ). 



 O Código de Normas do Espírito Santo 
não disciplinou a matéria. 

 

 Os prazos em média vale por 30 (trinta) 
dias.   

 

 Algumas certidões tem prazos maiores 
dependendo do órgão emissor. 

  

 



NOME DO 

EMPREENDIMENTO 

 O Oficial deve recusar o registro 
de loteamento que tenha o 
mesmo nome de um outro já 
registrado na mesma Serventia.  

 A não ser que sejam 
empreendimentos de uma mesma 
empresa. 

Ex.: Recanto I, Recanto II.  

 



V – O ATO DE APROVAÇÃO DO 

LOTEAMENTO  

E O TERMO DE VERIFICAÇÃO 

 Art. 18, “caput”: Aprovado o projeto 
de loteamento ou de 
desmembramento, o loteador deverá 
submetê-lo ao registro imobiliário 
dentro de 180 (cento e oitenta) dias, 
sob pena de caducidade da 
aprovação, acompanhado ...  

  O cronograma de obras é 
estipulado pelo Município ao aprovar 
um loteamento. 

  



 Período máximo de 4 (quatro) anos, terá 
que executar todas as obras. Sendo que nos 2 
(dois) primeiros anos deverão dar início a 
execução sob pena da Serventia oficiar o MP. 

  

 Para garantia da execução das obras o 
loteador deverá ofertar ao município lotes em 
garantia (real ou fidejussória), tantos quantos 
bastem para cobrir o valor das obras.  

 
 



 VI – Exemplar do contrato 
padrão  (Art. 26);     

     

 VII – Declaração do cônjuge do 
requerente do loteamento (regime 
de bens!!!); 
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E D I T A L 
 O edital deve conter no mínimo: 

(a) o nome e a localização do empreendimento;  

(b) o nome e a qualificação do requerente;  

(c) a indicação do imóvel, respectiva matrícula, 
com nome dos confrontantes, que poderão 
impugnar o pedido;  

(d) a natureza do loteamento – se residencial ou 
comercial;  

(e) as limitações impostas, como ex: que não 
poderá ser desdobrado ou que é vedada a 
construção de tamanho inferior a X m2 e  

(f) a existência ou não de 

cronograma de obras.  



 Com o edital deverá ser publicado um 

pequeno desenho de localização da área, 

(“croquis”) que poderá ser extraído do 

quadro resumo da própria planta. 

 

 O edital será publicado por 3 (três) dias 

consecutivos, podendo o registro ser 

impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados da data da última publicação; 

 



 Nas Capitais, a publicação se 
fará no DOE e num dos jornais de 

circulação diária.  

 Nos demais municípios, apenas 
num dos jornais locais, se houver, 

ou, não havendo, em jornal da 

região. 
 







E SE HOUVER 

IMPUGNAÇÃO? 

 1. Intimação do requerente e a Prefeitura 
Municipal, ou o Distrito Federal - 5 dias; 

 2. Processo será enviado ao Juiz 
Corregedor Permanente para decisão. 
Ouvido o MP - 5 dias, o juiz decidirá de plano 
ou após a instrução sumária: 

 2.1 Será remetido o interessado às vias 
ordinárias caso a matéria exija maior 
indagação. 

 



A GLEBA HIPOTECADA PODE  

SER PARCELADA? 

 Em regra SIM.  

 Deve-se exigir a anuência do 

credor hipotecário, que poderá 

impugnar o registro, alegando 

violação ao princípio da 

indivisibilidade, próprio da hipoteca 

(enfraquecimento da garantia 

hipotecária). 

 



IMÓVEL EM MAIS DE UMA 

CIRCUNSCRIÇÃO 
 

 O registro será requerido primeiramente perante 
aquela em que estiver localizada a sua maior parte.  

 Procedido o registro nessa circunscrição, o 
interessado requererá, sucessivamente (nunca 
concomitantemente), o registro do loteamento em 
cada uma das demais, comprovando perante cada 
qual o registro efetuado na anterior, até que o 
loteamento seja registrado em todas.  

 Só depois de registrado em todas é 

que terá existência jurídica. 



O QUE SÃO 

TERRENOS DE MARINHA? 
 Com origens que remontam a era do Brasil 
Colonial, a ideia de terreno de marinha teve 
sua gênese fundada na necessidade, 
existente à época, de proteção do território 
nacional das invasões estrangeiras, 
reservando à Coroa, atual União, a 
propriedade das terras localizadas na faixa 
de 15 braças (33 metros), medidas da linha 
do preamar-médio (maré-cheia) de 1831, 
para a parte da terra, ao longo de toda a 
costa brasileira. 

Secretaria do Patrimônio da   União – SPU 

(Dec. Lei n. 9.760, de 5.9.1946). 

 

https://jus.com.br/tudo/propriedade


 Atualmente, mais de 180 anos (1831) 
depois de sua criação, o instituto permanece 
vigente nos exatos termos em que fora 
instituído, regulamentado pelo Decreto Lei nº 
9.760/46. 

 Em termos práticos, isto significa que a 
maior parte dos terrenos próximos à faixa 
costeira, bem como às margens de rios, ilhas 
e regiões de mangue, são de propriedade da 
União, que confere o direito de utilização aos 
particulares sob duas modalidades: 
ocupação e aforamento, sempre mediante o 
pagamento de uma contribuição anual. 



 Regime de ocupação - É bem mais precário, 

e  trata o particular como mero “posseiro” da área, 

que pode, a qualquer momento, ser requisitada pela 

União. Neste caso, a contribuição anual paga é a 

“taxa de ocupação“, que varia de 2% a 5% do valor 

do terreno, a depender da data de sua constituição.  

 Regime de aforamento – No regime 

de aforamento, o particular, aqui denominado de 

“foreiro”, recebe o domínio útil da propriedade, de 

forma vitalícia, o que significa que pode dela utilizar-

se da maneira que melhor lhe convier, pagando à 

União, para tanto, o “foro” anual, equivalente a 0,6% 

do valor do imóvel.                         .                      

 



 TAXAS: 

  Em ambas as situações, no caso 

de venda do imóvel, ainda 
é cobrada pela União uma taxa de 

5% sobre o valor da venda, 

denominada de laudêmio. 



 LAUDÊMIO: 
 Uma ação do Ministério Público 
Federal (MPF) questiona o cálculo feito 
sobre o laudêmio, que é um 
pagamento de 5% que o foreiro faz à 
União pela transferência dos terrenos de 
marinha, bens da União.  
  

 Atualmente, a União vem calculando a taxa a ser 
cobrada não só sobre o valor do terreno, mas 
também sobre o valor das benfeitorias existentes      
no local, o que, para o Ministério Público, é 
inconstitucional.  
 

 

 
 

 
 

 



  O MPF ajuizou a Ação Civil 
Pública 2006.50.01.000112-6, cujo 
pronunciamento consignou que os 
terrenos de marinha "situados na 
ilha de Vitória e demais ilhas que 
integram o referido Município" 
deixaram de ser propriedade da 
União, arrolando todas as ilhas do 
Município de Vitória atingidas pela 
EC 46/2005.  
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ALTERAÇÃO DO 

LOTEAMENTO (ART. 28) 

  

 1. ALTERAÇÃO consiste em mudança de 

quadras, destinação, lotes, áreas públicas. 

 

 2. CANCELAMENTO PARCIAL consiste no 

retorno parcial da área loteada ao estado 

anterior. 
 

  



 Alteração ou cancelamento parcial do 

loteamento:  

 1. Acordo entre o loteador e os adquirentes 

dos lotes; 

 2. Prefeitura Municipal, ou do Distrito 

Federal quando for o caso; 

 3. Ato de AVERBAÇÃO na matrícula; 

 4. Dispensado publicação de edital. 



 O cancelamento do registro do loteamento 
sempre dependerá de despacho judicial (Art. 
23 e parágrafos). Neste caso dispensado o 
edital. 

 1. Publicação de edital (impugnação 30 
dias); 

 

 2. Processo será remetido ao Juiz 
Corregedor Permanente para homologação 
do pedido de cancelamento, ouvido o 
Ministério Público. 



E M O L U M E N T O S 

 LEIS ESTADUAIS 

 São Paulo: Cobra-se por lote. Publicação de 

edital e garantia das obras de execução em 

separado. Edital por conta do interessado. 

 

 Espírito Santo: Cobra-se pelo registro do 

memorial e por lote, acrescidos de 

processamento de dados e digitalização. 



FONTES DE CONSULTA 

 O Registro do Parcelamento do Solo para fins Urbanos – João 

Baptista Galhardo – Sérgio Antônio Fabris Editor – IRIB; 

 Como Lotear uma Gleba (O parcelamento do solo urbano em 

todos os seus aspectos – loteamento e desmembramento) – 

Vicente Celeste Amadei e Vicente de Abreu Amadei – 

Millennium Editora; 

 Lei de Registros Públicos; 

 Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado 

o Espírito Santo (atualizado até o Provimento  n. 30/2013); 

 Provimento CGJ/SP n. 58/89 (Normas de Serviço da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de São Paulo); 

 Contrato padrão – Flauzilino Araújo dos Santos, 1º Oficial de 

Registro der Imóveis da Capital de São Paulo - 

www.primeirosp.com.br/flauzilino2.htm;  

 SINOREG-ES. 
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