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Trata-se de consulta formulada por associação de moradores sobre a validade das 

restrições urbanístico-ambientais de loteamento, à qual se respondeu por meio de 

parecer, com exposição de argumentos constitucionais, em se tratando de caso difícil, 

dado haver uma jurisprudência do STJ favorável e uma jurisprudência do TJ-SP 

desfavorável aos interesses da consulente. Realizou-se leitura de diplomas normativos 

federais e municipais para esclarecimento da incidência normativa ao caso concreto, 

sobremodo para defesa de ato jurídico perfeito conformado por princípios de índole 

urbanístico-ambiental. O juízo de legalidade da Prefeitura do Município de São Paulo 

não pode restringir excessivamente direitos fundamentais. Diante do poder econômico 

imobiliário transnacional, é dever do advogado fazer valer a Constituição Federal. 
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Honra-me a Associação_______________________ com consulta sobre a 

validade legal das restrições convencionais para a quadra do loteamento 

______________ com o fim de se notificar extrajudicialmente incorporadoras e 

a Prefeitura do Município de São Paulo de forma a se fazer respeitar os direitos 

dos vizinhos proprietários de lotes do mesmo loteamento, cuja quadra é objeto 

de assédio imobiliário.  

 

Indagam também sobre quais ações judiciais são cabíveis, em vista de já ter 

ocorrido desrespeito a estas restrições convencionais em parte da quadra do 

loteamento, como os prédios erigidos na __________________, e em vista 

também da existência de árvores entre as residências do loteamento, juntando-se 

matrículas, requerimento de arquivo no ___ Cartório de Registro de Imóveis do 

Contrato de Compromisso de Compra e Venda do loteamento 

_________________ com data de 29 de março de 1978, mapa da mencionada 

quadra e decisão da 1ª Vara de Registros Públicos, segundo o que consta da 

consulta escrita e dos documentos que a acompanham, solicitando-me 

expressamente que seja “o mais técnico possível”, a qual passo a oferecer por 

meio do seguinte: 

 

PARECER JURÍDICO 

 

1) As restrições do loteador tem valor jurídico? A Prefeitura do Município de 

São Paulo pode alterá-las ao bel prazer das incorporadoras para viabilizar 

empreendimentos particulares? Considerando que a cláusula XII do Contrato 

de Compromisso de Compra e Venda do loteamento _______________ 

arquivado em 29 de março de 1978 estatui: “O comprador obriga-se a destinar 

o lote em apreço exclusivamente à construção de prédio residencial, podendo 

construir uma única residência por lote, obedecendo recuos mínimos 

estabelecidos pela Prefeitura”. É suficiente que a restrição urbanístico-

ambiental conste na matrícula do imóvel e no contrato-padrão arquivado, em 

conformidade com o art. 231, inc. I da Lei de Registros Públicos (Lei 

6.015/1973) e com o art. 18, VI, Lei Federal de Parcelamento do Solo Urbano 

(Lei 6.766/79)? Trata-se a restrição urbanístico-ambiental de obrigação propter 

rem? Esta obrigação acompanha os adquirentes sucessivos?  

 

 

2) Existem direitos constitucionais aptos a serem protegidos judicialmente, no 

presente caso? É dizer, em específico, existe ato jurídico perfeito dos 

adquirentes de lotes contra a retroatividade da Lei Municipal n. Lei 

13.885/04, que por meio de seu art. 271 revogou o art. 39 da Lei Municipal 

9.846/85, artigo este que previa a prevalência das normas urbanísticas mais 

rígidas?   

 

3) A restrição prevalece sobre o zoneamento? 
 

4) Considerando-se, a uma, o trecho do voto do Sr. Ministro Herman Benjamin, no 

REsp n. 302.906-SP, de sua relatoria, julgado em 26/08/2010, STJ: “Em linha 

de princípio – princípio inescapável –, o Estado só está autorizado a 



flexibilizar restrições urbanístico-ambientais convencionais na presença de 

inequívoco interesse público, incapaz de ser atendido por outra via ou 

mecanismo menos gravoso à coletividade de vizinhos, jamais para satisfazer 

interesses políticos de momento, contingências eleitorais, arroubos populistas, 

objetivos imediatistas, ou para se curvar a demandas da febre insaciável da 

especulação imobiliária”; e, a duas, que os imóveis da quadra objeto de assédio 

imobiliário por incorporadora cumprem sua função sócio-ambiental e respeitam 

as posturas municipais, é possível sustentar a invalidade de atos 

administrativos autorizadores de construção de prédios com base em 

princípios constitucionais urbanístico-ambientais? Um desrespeito às 

posturas originais, que não foi contestada a tempo, justitificaria que outros 

também continuem a desrespeitá-las? 

 

5) Quais as funções da Corregedoria Geral e do Conselho Superior da 

Magistratura do Tribunal de Justiça de São Paulo? Existem decisões em matéria 

registrária aptas a influir no presente caso? É possível notificar o Cartório de 

Registro de Imóveis? 

 

6) Considerando que “o loteador está sujeito às restrições que impôs aos 

adquirentes de lotes não podendo dar aos remanescentes destinação diversa 

daquela prevista no memorial descritivo, pouco importando que a lei municipal 

superveniente permita a alteração pretendida” (REsp 22685, Rel. Min. Ari 

Pargendler, j. 20/06/2000, STJ), é possível estender este entendimento ao 

incorporador imobiliário?  

 

7) É possível dizer com base nos arts. 1.299
2
 e 2035

3
 do Código Civil e nos 

arts. 26, inc. VII
4
 e 45

5
 da Lei 6.766/79 subsistirem direitos dos vizinhos 

                                                           

2
 Art. 1.299. O proprietário pode levantar em seu terreno as construções que lhe aprouver, salvo o direito 

dos vizinhos e os regulamentos administrativos. 

3
 Art. 2.035. A validade dos negócios e demais atos jurídicos, constituídos antes da entrada em vigor deste 

Código, obedece ao disposto nas leis anteriores, referidas no art. 2.045, mas os seus efeitos, produzidos 

após a vigência deste Código, aos preceitos dele se subordinam, salvo se houver sido prevista pelas partes 

determinada forma de execução. 

Parágrafo único. Nenhuma convenção prevalecerá se contrariar preceitos de ordem pública, tais 

como os estabelecidos por este Código para assegurar a função social da propriedade e dos contratos. 

4
 Art. 26. Os compromissos de compra e venda, as cessões ou promessas de cessão poderão ser feitos por 

escritura pública ou por instrumento particular, de acordo com o modelo depositado na forma do inciso 

VI do art. 18 e conterão, pelo menos, as seguintes indicações: 

(...) 

VII - declaração das restrições urbanísticas convencionais do loteamento, supletivas da legislação 

pertinente. 

5
 Art. 45. O loteador, ainda que já tenha vendido todos os lotes, ou os vizinhos, são partes legítimas para 

promover ação destinada a impedir construção em desacordo com restrições legais ou contratuais. 

 



diante das edificações que se pretendem empreender, ainda que 

prevaleçam normas urbanísticas municipais em face de normas federais 

em vista do art. 30, inc. I da Constituição Federal que privilegia o interesse 

local consubstanciado na Lei Municipal 13.885/04? São cabíveis ações 

administrativas e judiciais, de âmbito individual e coletivo? E se cabíveis, 

quais seriam? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“(...) um sério erro de hermenêutica é projetar para o passado situações jurídicas configuradas 

segundo leis posteriormente promulgadas, caracterizando-se, desse modo, relações antigas 

segundo o sentido das regras de direito superveniente”
6
 

 

Miguel Reale 

 

“Pensar e sentir coletivamente é relegar a plano secundário o interesse imediato, egoísta, para, 

com os olhos postos num ideal amplo e generoso, empenhar os esforços comuns com vistas à 

consecução desse desiderato. É possível e até provável que os frutos desse esforço recaiam 

também sobre os que dele participaram; mas, dada a amplitude do fim perseguido, terceiros 

poderão eventualmente ser beneficiados”
7
  

 

Rodolfo de Camargo Mancuso 

 

“O sistema do direito positivo determina que o ato administrativo deva ser motivado, consoante 

os interesses envolvidos em seu conteúdo”
8
 

 

Vladimir da Rocha França 

 

“o processo de tutela do meio ambiente deve ser desenvolvido conscientemente como diverso do 

processo civil, como um processo de natureza constitucional, da mesma forma como as ações, 

previstas em nosso ordenamento jurídico para garantir o direito fundamental
9
” 

 

Willis Santiago Guerra Filho 

 

Para a resposta a estes quesitos, cumpre verificarmos o que vem decidindo os 

tribunais, em especial, o Tribunal de Justiça de São Paulo, o Superior Tribunal 

de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. 

 

1. As restrições de loteamento na jurisprudência nacional 
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 Considerações sobre o dever de motivação dos atos administrativos ampliativos. Revista de Informação 

Legislativa ano 44, n. 174, abr./jun., Senado Federal, Brasília: 2007, p. 182. 
9
 Processo Constitucional e Direitos Fundamentais. RCS, São Paulo: 2005, p.168 



Sobre a prevalência das restrições convencionais em face de leis posteriormente 

editadas pelo Município são três posicionamentos encontrados na 

jurisprudência:  

 

(i) ato jurídico perfeito; 

 

(ii) as restrições convencionais constituem obrigação propter rem, a 

acompanhar sucessivas transmissões; 

 

(iii) prevalecem as cláusulas convencionais sempre que forem mais restritivas 

que a lei posterior, posto que não contrariam requisitos urbanísticos 

mínimos e atendem ao interesse público
10

. 

 

A flexibilização por meio de leis municipais de restrições urbanístico-ambientais 

contratuais deve respeitar o ato jurídico perfeito, por se tratar de restrição de 

relevante interesse ambiental e urbanístico, de índole coletiva, pois de outro 

modo significaria retrocesso urbanístico-ambiental, diante da “crescente 

escassez de espaços verdes e dilapidação da qualidade de vida nas cidades”. 

Assim vem decidindo o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em 

conformidade com o que decidiu o Superior Tribunal de Justiça
11

. 

 

O Tribunal de Justiça de São Paulo
12

 impôs o reconhecimento ao ato jurídico 

perfeito e à restrição convencional mais rigorosa em decisão, dado que as 

restrições convencionais foram devidamente registradas em cartório, cuja 

ementa transcrevemos: 

 

“Apelação. Ação de nunciação de obra nova cumulada com demolitória. 

Loteamento constituído antes da vigência da Lei 6.766/79. Restrições 

convencionais devidamente registradas no Cartório de Registro de Imóveis. Lei 

municipal urbanística posterior menos rigorosa não derroga restrição 

convencional anterior, já que esta não afeta interesse de ordem pública. 

Alvará de construção emitido pela Municipalidade não afasta obrigação de 

observar restrições convencionais que, inclusive, constam na escritura 

firmada pela réu. Comprovada a irregularidade da construção, impõe-se sua 

demolição, ainda que parcial, para adequação. Dano moral não caracterizado. 

Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP, Apelação Cível n. 999471-0/4, Rel. 

Des. Pereira Calças, j. em 14/11/07). 
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 FREITAS, Maria Christina Marton Corrêa Seifarth de. As cláusulas convencionais de loteamento e a 

lei municipal posterior. In: CAOHURB, Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de 

Habitação e Urbanismo. Temas de Direito Urbanístico n. 3, Ministério Público do Estado de São Paulo, 

Imprensa Oficial, São Paulo: 2001, pp. 146-148. 
11

 STJ, Recurso Especial n. 302.906 – SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. em 26 de agosto de 2010. 
12

A corroborar o entendimento esposado neste parecer, refiram-se mais julgados do Tribunal de Justiça de 

São Paulo: Agravo de Instrumento n. 0095393-69.2011.8.26.0000, Rel. Adilson de Andrade, j. em 20 de 

março de 2012; Apelação com Revisão n. 992.04.009739-0, Rel. Des. Manoel de Queiroz Pereira Calças; 

Apelação Cível n. 434.829.5/1, Rel. Gama Pellegrini; Apelação Cível com Revisão n. 281.622-4/4-00, 

Rel. Boris Kaufmann, j. em 25 de agosto de 2009; Apelação n. 9121517.38.2008.8.26.0000, Relator 

Coimbra Schmidt; Apelação n. 0007725-22.2008.8.26.0079, Rel. Carlos Alberto Garbi, j. em 08 de maio 

de 2012; Apelação com Revisão n. 9189163-36.2006.8.26.0000, Rel. Carlos Alberto Garbi, j. em 27 de 

setembro de 2011; Agravo de Instrumento n. 0201049-78.2012.8.26.0000, Rel. Edson Luiz de Queiroz; 

Apelação Cível n. 0002179-55.2004.8.26.0360, Relator Oswaldo Luiz Palu; e Apelação Cível n. 

9121517-38.2008.8.26.0000, Rel. Coimbra Schmidt, j. em 11 de setembro de 2012. 



 

 

2. Irretroatividade da Lei Municipal n. 13.885/2004 

 

Observe que as doutrinas de Hely Lopes Meirelles e José Afonso da Silva 

defendem, por sua vez, que se o interesse público exigir a lei pode derrogar as 

restrições do loteamento
13

.  

 

Entretanto, como Maria Christina M.C. Seifarth de Freitas ressalta as normas 

urbanísticas não possuem efeito retroativo, em suas palavras: “as normas 

urbanísticas não alcançam situações já consolidadas, ou seja, não se exige a 

readequação de construções erigidas sob a égide da lei anterior”
14

. 

 

Para o conceito de retroatividade, José Eduardo Cardozo assim pontifica: 

 

“retroativa é toda norma legal que valorativamente invade e altera o período de 

tempo anterior ao início da sua própria vigência, seja por descrever na sua 

hipótese, isoladamente ou não, elemento fático realizado no passado, seja por 

definir preceito que implique em modificação jurídica de realidade pretérita
15

.” 

 

Em outra passagem consignou este mesmo autor: “(...) as leis podem em 

princípio retroagir, deixando resguardadas desta ação todas as realidades 

mencionadas no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, como também podem 

em princípio não retroagir (...)
16

”. 

 

Não é o caso de retroatividade de lei. Atente para o fato que o art. 271 da Lei do 

Município de São Paulo n. 13.885/2004 (que estabelece normas complementares 

ao Plano Diretor Estratégico, institui os Planos Regionais Estratégicos das 

Subprefeituras, dispõe sobre o parcelamento, disciplina e ordena o uso e 

ocupação do solo do município de São Paulo), expressamente revogou o art. 39 

da Lei nº 9.846, de 04.01.1985
17

.  
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 Cf. FREITAS, 2001, Op. Cit., p. 148.  
14

 FREITAS, 2001, Op. Cit., p. 149 
15

 CARDOZO, José Eduardo. Da retroatividade da lei. Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo: 1995, p. 

276 
16

 CARDOZO, 1995, Op. Cit. p. 311. 
17

 Art. 271. Ficam revogadas as disposições em contrário e, em especial: o art. 2º da Lei nº 4.846, de 17 

de dezembro de 1955, que aprova abertura de faixa sanitária no córrego Tiquatira, Lei nº 7.805, de 

01.11.1972 - Lei geral do zoneamento, exceto os incisos II e III do artigo 15; Lei nº 7.859, de 08.03.1973 

- Dispõe sobre plano de renovação urbana nos Subdistritos de Santana e Jabaquara; Lei nº 7.982, de 

18.12.1973 - Dispõe sobre plano de urbanização no subdistrito da Liberdade; Lei nº 8.001, de 24.12.1973 

- Lei geral do zoneamento, exceto o artigo 18; Lei nº 8.079, de 28.06.1974 - Dispõe sobre plano de 

reurbanização da Zona Leste nos subdistritos de Vila Guilherme e Tucuruvi, exceto o inciso II do artigo 

1º; Lei nº 8.201, de 06.01.1975 - Dispõe sobre o plano de reurbanização no subdistrito de Nossa Senhora 

do Ó; Lei nº 8.255, de 26.05.1975 - Dispõe sobre plano de reurbanização da área constituída pelo Edifício 

Martinelli; Lei nº 8.328, de 02.12.1975 - Lei de zonas de uso especial Z8, exceto: alínea “d” do artigo 1º, 

artigo 2º da Lei nº 8.467, de 01.11.1976 e artigo 2º da Lei nº 4.846, de 17.12.1955; Lei nº 8.633, de 

26.10.1977 - Dispõe sobre planos de urbanização no subdistrito do Jabaquara; artigo 37 e Quadro 9B; Lei 

nº 8.766, de 22.08.1978 - Lei da zona de uso especial Z8 da Vila Jaguara; Lei nº 8.767, de 22.08.1978 - 

Lei das discrepâncias nas descrições dos perímetros de zonas; Lei nº 8.768, de 30.08.1978 - Lei das 

resoluções da Comissão de Zoneamento relativas a mudanças de zona; Lei nº 8.769, de 31.08.1978 - Lei 

das zonas de uso especial Z8, exceto o quadro 8C; Lei nº 8.800, de 11.10.1978 - Lei de zoneamento do 

Tremembé; Lei nº 8.840, de 15.12.1978 - Lei da zona de uso Z10 - zona de apartamentos 



 

Ainda que a nova lei municipal posterior tenha revogado lei municipal anterior, 

em nenhuma perspectiva invadiu o período de tempo que a lei anterior é vigente. 

Pode-se afirmar que a Lei do Município de São Paulo n. 13.885/2004 é 

irretroativa para o caso em análise
18

. 

 

O loteamento ________________ foi inscrito em 18 de março de 1960, sob o n. 

____ no Livro ___ do ___ Oficial de Registro de Imóveis, arquivando-se 

naquela ocasião o contrato-tipo, sendo feita averbação, em 09 de maio de 1963, 

para arquivamento de novo contrato-tipo, que em sua cláusula XII estipula que 

“o comprador obriga-se a destinar o lote em apreço exclusivamente à 

construção de prédio residencial, podendo construir uma única residência por 

lote (...)” e em sua cláusula XV estipula que “o presente contrato obrigará em 

todos os seus termos, não só às partes ora contratantes, como seus herdeiros ou 

sucessores”. 

 

Em 29 de maio de 1978 averbou-se arquivamento de novo contrato-tipo, que 

igualmente, em sua cláusula XII, se estipula: “o comprador obriga-se a destinar 

o lote em apreço exclusivamente à construção de prédio residencial, podendo 

construir uma única residência por lote, obedecendo recuos mínimos 

estabelecidos pela Prefeitura”. Manteve-se igualmente a cláusula XV no que se 

refere à obrigação dos contratantes, herdeiros e sucessores. 

 

A lei vigente à época em que o último contrato-tipo foi arquivado consiste na 

Lei Municipal 8.001 de 24 de dezembro de 1973 (que posteriormente teve sua 

redação alterada pela Lei 9.846 de 04 de janeiro de 1985), que em seu art. 39 

estipula: 

 

“Ficam mantidas as exigências de dimensionamento, recuos, ocupação e 

aproveitamento do lote, estabelecidas em documento público e devidamente 

transcritas em Registro de Imóveis, para arruamentos aprovados pela 

                                                                                                                                                                          
predominantemente residencial; Lei nº 8.848, de 20.12.1978 - Lei da Zona Metrô-Leste, exceto quadro 

8D; Lei nº 8.881, de 29.03.1979 - Lei de alteração dos conjuntos residenciais, exceto os artigos 17 e 19; 

Lei nº 8.904, de 27.04.1979 - Lei de motéis; Lei nº 8.962, de 05.09.1979 – Lei da Hípica Paulista (Z1-

020); Lei nº 8.976, de 28.09.1979 - Lei da Hebraica; Lei nº 9.017, de 20.12.1979 - Lei de regulamentação 

da Z14 do Tremembé; Lei nº 9.049, de 24.04.1980 - Lei dos corredores, das zonas de transição e mudança 

de zonas isoladas; Lei nº 9.094, de 16.07.1980 - Lei de reurbanização do Brás-Bresser; Lei nº 9.231, de 

02.04.1981 - Dispõe sobre plano de reurbanização na Zona Sé-Brás; Lei nº 9.243, de 28.04.1981 - Lei de 

regulamentação da zona especial da Vila Guilherme; Lei nº 9.287, de 26.07.1981 - Lei de alteração do 

perímetro da zona Z1-013; Lei nº 9.300, de 24.08.1981 - Lei da zona rural Leste e Oeste, exceto os artigos 

4º e 5º; Lei nº 9.411, de 30.12.1981 - Lei das zonas de transição, exceto o artigo 4º; Lei nº 9.412, de 

30.12.1981 - Lei da zona rural Norte e Sul; artigo 2º, inciso VII, § 4º e Quadro nº 1 da Lei nº 9.413, de 

30.12.1981 - Lei de parcelamento do solo; Lei nº 9.712, de 25.05.1984 - Lei da Z1 do Morumbi; Lei nº 

9.725, de 02.07.1984 – Lei da transferência do potencial construtivo, exceto artigo 17 e Quadro nº 8M; 

Lei nº 9.841, de 4.01.1985 - Lei da Comissão de zoneamento; Lei nº 9.846, de 04.01.1985 - Lei do 

artigo 39 das restrições contratuais; Lei nº 9.799, de 12.12.1984; Lei nº 10.015, de 16.12.1985 - Lei de 

largura de vias; Lei nº 9.379, de 09.12.1981 - Lei da zona especial madeireira; Lei nº 10.097, de 

10.07.1986 - Lei do recuo de fundo; Lei nº 10.188, de 13.11.1986 - Lei de largura de vias; Lei nº 10.464, 

de 11 de abril de 1988 - Lei da Comissão de Zoneamento; Lei nº 10.743, de 31.08.1989 - Lei dos 

explosivos; Lei nº 11.157, de 30.12.1991 - Lei do Parque Villa-Lobos; Lei nº 11.158, de 30.12.1991 - Lei 

da Zona Metrô-Leste (II). 
18

 Conforme Súmula 279 do STF, a análise da ocorrência de violação de ato jurídico perfeito implica 

análise de matéria infraconstitucional. 



Prefeitura, sempre que as referidas exigências sejam maiores do que as fixadas 

na Lei n. 7.805, de 10 de novembro de 1972, e as da presente lei”
19

. 

 

Nesse passo, cumpre dizer que o reiterado posicionamento do Supremo Tribunal 

Federal estabelece para o ato jurídico perfeito dois planos de proteção: o 

constitucional, art. 5º, inc. XXVI, de que “a lei não prejudicará o direito 

adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”; e o legal, art. 6º, parágrafo 

primeiro Lei de Introdução ao Código Civil, Lei 4.657 de 4 de setembro de 

1942, com redação dada pela Lei n. 3.238 de 1 de agosto de 1957, de que ato 

jurídico “é o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou”. 

 

O respeito ao ato jurídico perfeito deve compor o planejamento urbano. O 

princípio do respeito ao ato jurídico perfeito vincula o legislador municipal, a 

autoridade administrativa e o magistrado
20

. É norma de sobredireito que 

disciplina os conflitos das leis no tempo
21

. É direito consumado intangível pela 

lei nova.  

 

O ato jurídico perfeito “é aquele que sob o regime da lei antiga se tornou apto 

para produzir os seus efeitos pela verificação de todos os requisitos a isso 

indispensáveis”, ou seja, negócio jurídico fundado na lei
22

.  

 

Tratam-se de efeitos futuros de contratos celebrados anteriormente à Lei do 

Município de São Paulo n. 13.885/2004, consoante sólida jurisprudência do 

STF
23

. 
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 CARDOZO, 1995, Op. Cit., p. 324. 
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 SILVA, José Afonso da. Comentário Contextual à Constituição. Ed. Malheiros, São Paulo: 2008, pp. 

134 e 135. 
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República” (STF, RE 209.519-SC, Rel. Min. Celso de Mello) Cf. BARROSO, Luís Roberto. Constituição 

da República Federativa do Brasil Anotada. Saraiva, São Paulo: 2001, p.46. 

“Os contratos submetem-se, quanto ao seu estatuto de regência, ao ordenamento normativo vigente à 

época de sua celebração. Mesmo os efeitos futuros oriundos de contratos anteriormente celebrados não 



 

No RE nº 200.514, Relator Min. Moreira Alves, o STF firmou o entendimento 

(como feito na ADI nº 493-0) “de que o princípio constitucional segundo o qual 

a lei nova não prejudicará o ato jurídico perfeito (artigo 5º, XXXVI, da Carta 

Magna) se aplica, também, às leis infraconstitucionais de ordem pública
24

.”   

 

Sim, as restrições convencionais têm valor jurídico. Estava em vigência o 

Decreto-Lei 58/37, em que se previa que o loteador deveria estabelecer os 

requisitos urbanísticos do loteamento, o que ocorreu nos termos estabelecidos 

pelo art. 11, item “g”
25

.  

 

Ademais, o último contrato-tipo foi averbado, em 29 de maio de 1978, época em 

que se encontrava vigente a Lei Municipal 8.001 de 24 de dezembro de 1973.  

 

É possível notificar para que se respeitem os direitos dos vizinhos, com 

fundamentos no art. 1.299 do Código Civil e no art. 5º, inc. XXXVI, 

Constituição Federal, “CF”.   

 

3. Anulação das Licenças Urbanísticas  

 

Em eventual pedido na Prefeitura de São Paulo, quer de desmembramento, quer 

de edificação, por parte das incorporadoras, deve ser assegurado o devido 

processo legal, art. 5º, incs. XXXIV, LIV e LV, CF, com processo 

administrativo e aplicação subsidiária da Lei Municipal 14.141/06, conforme seu 

art. 9º, inc. I. 

 

Após eventual postulação de desmembrar ou edificar edifício multifamiliar, 

durante a apreciação e previamente à decisão administrativa, deve ser notificada 

a ______________________ sob pena de nulidade dos atos de licença de 

desmembrar ou edificar. 

                                                                                                                                                                          
se expõem ao domínio normativo de leis supervenientes. As conseqüências jurídicas que emergem de um 

ajuste negocial válido são regidas pela legislação em vigor no momento de sua pactuação. Os contratos - 

que se qualificam como atos jurídicos perfeitos (RT 547/215) - acham-se protegidos, em sua 

integralidade, inclusive quanto aos efeitos futuros, pela norma de salvaguarda constante do art. 5º, 

XXXVI, da Constituição da República. Doutrina e precedentes. - A incidência imediata da lei nova sobre 

os efeitos futuros de um contrato preexistente, precisamente por afetar a própria causa geradora do 

ajuste negocial, reveste-se de caráter retroativo (retroatividade injusta de grau mínimo), achando-se 

desautorizada pela cláusula constitucional que tutela a intangibilidade das situações jurídicas 

definitivamente consolidadas. Precedentes.” (AI 292979 ED, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 

19/11/2002)  
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 Cf. STF, RE 208861, Rel. Min. Sydney Sanches, julgado em 22/04/1997. 

25
 Decreto-Lei 58/37: “Art. 11. Do compromisso de compra e venda a que se refere esta lei, contratado 

por instrumento público ou particular, constarão sempre as seguintes especificações: (...) g) declaração da 

existência ou inexistência de servidão ativa ou passiva e outros ônus reais ou quaisquer outras restrições 

ao direito de propriedade.” 

 

 



 

O ato do servidor municipal responsável pelas licenças urbanísticas não pode 

deixar de motivar o seu ato, pois é caso de ato jurídico perfeito. É preciso 

notificar com este fundamento. O cartório imobiliário deve recusar as escrituras 

de compra e venda transgressoras das restrições do loteamento 

________________. Para tanto, é preciso notificar o quanto antes a Prefeitura do 

Município de São Paulo, pois caso seja concedida a licença, o Cartório irá 

provavelmente registrar o projeto de edificação.  

 

E como, de fato, o fez. Informou-nos a consulente, no transcurso da consulta, de 

que houve, recentemente, o registro de matrícula em nome de incorporadora, 

com as áreas remembradas.  

 

Nada obstante, em nosso entendimento, é incompatível a situação jurídica do 

administrado postulante de remembrar para posteriormente desmembrar, de 

edificar prédio multifamiliar e de registrar para com os direitos fundamentais 

assegurados dos vizinhos por meio da garantia constitucional do ato jurídico 

perfeito. 

 

Além disso, a consulente informou-nos de que para os casos dos prédios erigidos 

na mesma quadra, o julgado no TJ-SP foi desfavorável a seus interesses, em 

ação civil pública movida pelo Movimento Defenda São Paulo (TJ-SP, Rel. José 

Malerbi, j. em 13/12/2010, Apelação com Revisão n. 992.07.052495-4). 

 

O caso é difícil, pois o que se tem: uma jurisprudência do TJ-SP desfavorável; e 

uma jurisprudência do STJ, favorável aos interesses da consulente. 

 

A questão paira sobre a interpretação do art. 247 da Lei de Zoneamento e o 

alcance deste artigo de lei, pois o que se constata, tanto na prática da Prefeitura 

do Município de São Paulo, quanto no Acórdão TJ SP: a não-aplicação das 

restrições para a manutenção do padrão urbanístico. 

 

4. As restrições de loteamento registradas constituem obrigações propter 

rem 

 

Consoante decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo: 

 

“As restrições ao direito de construir nos loteamentos situam-se entre as 

servidões e as obrigações comuns. Assim, em princípio, são obrigações propter 

rem” (TJ-SP, Apelação Cível 0128870-94.2006.8.26.0053, Rel. Antônio Carlos 

Malheiros, j. em 15 de maio de 2012, fls. 3) 

 

Existem as limitações voluntárias e as limitações legais de direito privado. Na 

relação de direito real o titular se acha vinculado à coisa. A obrigação real 

consiste em instrumento de harmonização e composição de conflitos gerados 

“por coisas em situações ou condições especiais”
26

. 
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 COSTA, Dilvanir José da. O conceito de direito real. Revista Informação Legislativa ano 30, n. 117, 

jan./mar., Senado Federal, Brasília: 1993, p. 359 



Os imóveis vizinhos exigem de seus respectivos proprietários ou ocupantes 

prestações de dar, fazer ou não fazer, “em função de sua proximidade geradora 

de conflitos”
27

. 

 

As obrigações que nascem por causa da coisa, chamam-se obrigação propter 

rem. Em conformidade com o art. 11, alínea “g” e § 1º do Decreto-Lei 58/37, o 

contrato de compromisso de compra e venda do loteamento ______________ 

foi levado a registro público. 

 

É a partir do registro imobiliário do contrato-tipo em 09 de maio de 1963, que 

começaram a irradiar os efeitos da obrigação de direito real. Trata-se de 

obrigação ambulatória, que acompanha o dono da coisa. É obrigação com 

eficácia real, oponível erga omnes, em face de toda a coletividade. 

 

No dizer de Michel Cutait Neto: 

 

“Não se trata, ainda, de qualquer direito real, mas dos direitos reais limitados, 

pois conferem à propriedade uma limitação sobre coisa alheia, que além de 

oponível a todos, tem caráter propter rem”
28

. 

 

Na lição de Sílvio Venosa: 

 

“Trata-se, pois, de obrigação relacionada com a res, a coisa. Como essa 

obrigação apresenta-se sempre ligada a um direito real, como um acessório, 

sua natureza fica a meio caminho entre o direito obrigacional e o direito real, 

embora sua execução prenda-se ao primeiro aspecto”
29

. 

 

Tratam-se de situações em que o proprietário e qualquer pessoa que o suceda 

assume a obrigação. Seja quem for o titular, inclusive sucessores, está 

obrigado
30

. As cláusulas consistem em restrições de vizinhança. É modalidade 

da relação de vizinhança. Os vizinhos são sujeitos ativos e passivos de idênticos 

e recíprocos direitos e obrigações.  

 

Alude-se ao princípio da coexistência para a disciplina legislativa dos direitos de 

proprietários imóveis vizinhos
31

. O direito de vizinhança é disciplinado por lei 

federal: a saber, o Código Civil. É da limitação recíproca na faculdade do 

exercício do direito de propriedade que nascem direitos e deveres de 

vizinhança
32

. 

 

É o aspecto externo do direito de vizinhança que sobreleva mencionar no 

presente caso, pois é “a faculdade concedida ao titular de repelir os atos de 

terceiros, capazes de restringir as vantagens que a coisa proporciona”
33

. 
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5. Análise do caso concreto em face do zoneamento urbano 

 

No presente caso o que se tem: imóveis integrantes do loteamento 

_________________, em zoneamento indefinido
34

, e imóvel da quadra da 

frente, objeto de análise, em ZM 2/04
35

. 

 

O art. 108, inc. III da Lei 13.885/04, alínea “b” define a zona mista, ZM-2 mais 

propriamente, como aquela destinada à implantação de usos residenciais e não 

residenciais, de densidade demográfica e construtiva baixa, com coeficiente de 

aproveitamento mínimo igual a 0,20, básico igual a 1,0 e máximo variando de 

1,0 até o limite de 2,0. No que se refere à instalação de atividades não 

residenciais, deve-se analisar o quadro n. 2/e, anexo à parte III da indigitada lei. 

 

Eis que o art. 247 desta mesma lei, a uma, estipula a prevalência das restrições 

convencionais para os zoneamentos que especifica e, a duas, determina que os 

usos são regidos por esta lei. Vejamos: 

 

“Art. 247. Nas zonas de uso ZER, ZM-1, ZM-2, ZERp, ZLT,ZCLz-I, ZCLz-II, 

ZTLz I e ZTLz II, as restrições convencionais de loteamentos aprovados pela 

Prefeitura, estabelecidas em instrumento público registrado no Cartório de 

Registro de Imóveis, referentes a dimensionamento de lotes, recuos, taxa de 

ocupação, coeficiente de aproveitamento, altura e número de pavimentos das 

edificações, deverão ser atendidas quando mais restritivas que as disposições 

desta lei. 

 

§ 1º - Os usos permitidos nos loteamentos referidos no "caput" deste artigo 

serão aqueles definidos por esta lei para as zonas de uso e categorias de vias. 

 

§ 2º - A alteração das restrições convencionais dos loteamentos deverá atender 

as seguintes condições: 

 

II. emissão de parecer técnico favorável da Câmara Técnica de Legislação 

Urbanística; 

 

III. anuência expressa do Executivo. 

 

§ 3º - A exigência constante do inciso I do parágrafo 2º poderá ser suprida por 

acordo entre os proprietários dos lotes atingidos pela alteração nos casos de 

encerramento de atividades da empresa loteadora ou de sua inércia quando 

legalmente notificada sobre a necessidade de manifestar-se sobre o acordo, 

desde que haja a anuência de dois terços dos proprietários do loteamento 

atingido.” 

 

Com relação a este mencionado artigo de lei, o Tribunal de Justiça de São Paulo 

assim decidiu: 
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 Conforme consulta na Prefeitura de São Paulo para o número de contribuinte n. ___________. Para 

obtenção do zoneamento nestas condições, requer-se pedido administrativo dirigido à Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Urbano. 
35

 Conforme consulta na Prefeitura de São Paulo para o número de contribuinte n. _____________. 



 

“AÇÃO DECLARATÓRIA. Pretensão a que se declare a não incidência das 

restrições convencionais impostas pela Companhia loteadora sobre a 

propriedade, referentes ao direito de construir – Inadimissibilidade – 

Comprovação de que as referidas restrições foram registradas no Cartório de 

Imóveis – Restrições constantes na Lei 8.001/73 com a redação que lhe foi 

dada pela Lei 9.846/85 repetidas na Lei 13.885/04 – Autora ciente das normas 

restritivas – Regras que uma vez constantes no primeiro contrato padrão 

prevalecem em relação aos demais adquirentes – Recurso improvido” (TJ-SP, 

Apelação n. 0128870-94.2006.8.26.0053, Rel. Antônio Carlos Malheiros, j. em 

15 de maio de 2012) 

 

Observe que não se está discutindo a descaracterização de loteamento 

residencial em vista da existência de dois estabelecimentos comerciais, e, sim, e, 

sobretudo, no que se refere à ausência completa do direito de construir de dois 

prédios multifamiliares, que de fato foram construídos, bem como da ausência 

de direito de construir prédios multifamiliares das incorporadoras que se 

engraçam os proprietários da quadra em análise. 

 

A obrigação de não fazer enseja ação cominatória. O desrespeito às normas do 

direito de construir, por sua parte, enseja ação de nunciação de obra nova. 

 

 

6. A garantia do ato jurídico perfeito veiculador de direitos fundamentais 

em face do fato consumado 

 

A aprovação de se edificar prédios multifamiliares configuraria retrocesso 

urbanístico-ambiental, com violação aos direitos fundamentais dos vizinhos ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado, neste caso consubstanciado no 

direito à sustentabilidade urbanístico-ambiental
36

, ao bem-estar e aos direitos 

difusos da estética, paisagem, conquanto estes argumentos bem como os 

documentos juntados (contrato padrão arquivado e foto das árvores existentes no 

loteamento), bastam-se como motivos determinantes para a fundamentação de 

ulterior e eventual ato administrativo de negativa de licença de projeto de 

incorporação imobiliária. 

 

O direito subjetivo exercido consiste em uma “situação jurídica subjetiva 

consumada”. É o direito integrado ao patrimônio jurídico do particular e 

exercido
37

.  

 

É preciso distinguir os conceitos de direito adquirido, pois neste é direito 

integrado e não exercido, e ato jurídico perfeito, situação jurídica subjetiva 

consumada, embora institutos lindeiros, não se confundem. E mais: é preciso 

distinguir o direito adquirido do fato consumado, em vista do que ocorreu em 

parte da quadra, pois a despeito das restrições convencionais, dois prédios 

multifamiliares foram construídos. 
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Como assentou o Min. Herman Benjamin: “Direito adquirido não é sinônimo de 

fato consumado”
38

. As licenças urbanísticas destes dois prédios devem ser 

anuladas, pois não houve direito a ser declarado ou constituído. Aparentemente 

fora omissa a Administração Pública em quanto verificar que ali existem 

restrições convencionais e ato jurídico perfeito, com ofensa aos direitos do 

loteador, dos adquirentes dos lotes e dos vizinhos. 

 

Diante do fato consumado, para não dizer da destruição consumada, o 

sentimento não pode ser o do “não tem mais o que fazer”, como se a resignação 

diante do poder econômico fosse o espírito da época em tempos de corrosão do 

caráter. 

 

O ato jurídico perfeito em questão afigura-se, dessa arte, como garantia 

constitucional de situação jurídica jusfundamental estabilizada. 

 

É com Ruy Barbosa: 

 

“(...) uma coisa são garantias constitucionaes, outra coisa os direitos, de que 

essas garantias traduzem, em parte, a condição de segurança, política, ou 

judicial. Os direitos são aspectos, manifestações da personalidade humana em 

sua existência subjetiva, ou nas suas situações de relação com a sociedade, ou 

os indivíduos, que a compõem. As garantias constitucionaes, ‘stricto sensu’, 

são as solemnidades tutelares, de que a lei circunda alguns desses direitos 

contra os abusos do poder”
39

. 

 

É situação jurídica estabilizada sob a garantia constitucional do ato jurídico 

perfeito. Admitir a liberdade econômica de se construir prédios multifamiliares 

significaria violação da garantia do ato jurídico perfeito, dos princípios do 

respeito ao meio ambiente equilibrado e à qualidade de vida, e, por fim, um 

retrocesso não admissível em termos de realização de direitos fundamentais, 

posto que requisitaria compensação para desconstituição de direitos 

fundamentais já realizados. A violação destes direitos enseja ação indenizatória. 

 

Em leitura civil-constitucional, tais restrições de vizinhança passam a ganhar o 

contorno de deveres fundamentais para com o meio ambiente urbano, dimensão 

de interesse difuso, e para com o respeito aos direitos fundamentais dos 

vizinhos, dimensão de interesse coletivo. Tratam-se de “qualidades urbanístico-

ambientais transindividuais”
40

. 

 

Em termos de vinculação de direitos fundamentais nas relações entre 

particulares, cumpre dizer que muitos direitos impõem um dever ao Poder 

Público “no sentido de este proteger perante terceiros os titulares de direitos 

fundamentais”
41

. 
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Como alertou Wilson Steinmetz: 

 

“Há pessoas, grupos ou organizações privadas com capacidade de produzirem 

tantos ou maiores danos aos direitos fundamentais do que os poderes públicos e 

seus agentes”
42

. 

 

Na ausência de ação judicial específica para tutela de direitos fundamentais nas 

relações entre particulares, pode-se ingressar, no direito brasileiro, com ação 

cautelar
43

. 

 

Uma vez ingressado no terreno movediço da teoria dos direitos fundamentais, 

mesmo que se cogite de eventual conflito entre o direito de livre empreender das 

incorporadoras de um lado e o direito ao mínimo ecológico existencial dos 

vizinhos de outro, sabe-se que os direitos fundamentais não são absolutos, nem 

para um lado, nem para outro. Em eventual conflito de princípios 

constitucionais, caberá ao juiz ponderar em prestígio à dignidade humana. Com 

suporte em Virgílio Afonso da Silva
44

, pode-se dizer que todo direito 

fundamental é restringível, relativo e regulamentável, conforme o julgado do 

STF: 

 

“Não há, no sistema constitucional brasileiro, direitos ou garantias que se 

revistam de caráter absoluto, mesmo porque razões de relevante interesse 

público ou exigências derivadas do princípio da convivência das liberdades 

legitimam, ainda que excepcionalmente, a adoção, por parte de órgãos estatais, 

de medidas restritivas das prerrogativas individuais ou coletivas, desde que 

respeitados os termos estabelecidos pela própria Constituição (MS 23.452)
45

” 

 

7. A função sócio-ambiental do loteamento _______________ 

 

No contexto, é preciso saber diferenciar e harmonizar “o direito à cidade” do e 

com “o direito da cidade” do e com “o direito na cidade”
46

. 

 

Nesse passo, cumpre dizer que a função social da propriedade é princípio 

constitucional do direito urbanístico. Com o advento do Estatuto da Cidade, Lei 

Federal n. 10.257/01, a função social da propriedade passa a relacionar-se com o 

aproveitamento e a destinação atribuídas pelo Plano Diretor.  

 

É preciso, logo, enfocar o caso vertente sob a ótica do princípio constitucional 

da função social da propriedade. Devem ser relacionadas as disposições pelo 

não construir prédios multifamiliares na quadra do loteamento, já que no 

Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo, Lei Municipal 

13.430/2002, se têm:  
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(i) por princípios, o respeito às funções sociais da cidade e à função social 

da propriedade (art. 7º, inc. IV) e a preservação e recuperação do 

ambiente natural (art. 7º, inc IX);  

 

(ii) por objetivos gerais, a preservação dos recursos naturais (art. 8º, inc. IV), 

o evitar a sobrecarga do sistema viário (art. 8º, inc. IX), e o prevenir 

distorções no desfrute econômico da propriedade urbana (art. 8º, inc. 

XI);  

 

(iii) por objetivos da política urbana, o uso ecologicamente equilibrado e 

diversificado do território (art. 9º, inc. I), a preservação, proteção e 

recuperação do meio ambiente e da paisagem urbana (art. 9º, inc. VI), 

sendo que a garantia de qualidade ambiental e paisagística corresponde à 

função social do município (art. 9º, parágrafo único, inciso II);  

 

(iv) por diretrizes gerais da política urbana, a ordenação e o controle do uso 

do solo, de forma a combater e evitar a edificação excessiva ou 

inadequada em relação à infra-estrutura urbana, bem como evitar a 

degradação ambiental (art. 10, VII, b e f);  

 

(v) por objetivos da política ambiental, proteger e recuperar o meio ambiente 

e a paisagem urbana (art. 55, inciso II), incentivar a adoção de hábitos, 

costumes, posturas, práticas sociais e econômicas que visem à proteção e 

restauração do meio ambiente (art. 55, inciso VI);  

 

(vi) considerando, ainda, que tem por diretrizes da política de áreas verdes, o 

adequado tratamento da vegetação enquanto elemento integrador na 

composição da paisagem urbana (art. 59, inciso I) e a criação de 

programas para a efetiva implantação das áreas verdes previstas em 

conjuntos habitacionais e loteamentos (art. 59, inciso VIII); e, 

 

(vii) por objetivo da Política de Paisagem Urbana (art. 91, inciso IV) o 

equilíbrio visual entre os diversos elementos que compõem a paisagem 

urbana. 

 

Ainda, com lastro na Lei Orgânica do Município:  

 

“Art. 148. A política urbana do Município terá por objetivo ordenar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade, propiciar a realização da 

função social da propriedade e garantir o bem-estar de seus habitantes, 

procurando assegurar:   

 

I - o uso socialmente justo e ecologicamente equilibrado de seu território; 

 

(...) 

 

IV- a preservação, a proteção e a recuperação do meio ambiente (...)”. 

 

Ressalte-se que o loteamento _____________ cumpre sua função social, em 

consonância com o art. 11, inc. III, do Plano Diretor Estratégico, em que 



compatíveis apresentam-se os usos das propriedades de lotes unifamiliares com 

a preservação da qualidade do ambiente urbano e ambiental. As restrições 

convencionais harmonizam-se com o Plano Diretor Estratégico do Município de 

São Paulo. O loteamento tem finalidade sócio-ambiental. 

 

Encampamos a tese de que o equilíbrio ecológico não se dissocia da função 

social da propriedade, configurando-se como princípio jurídico, com esteio nos 

arts. 170, 182, 225, CF
47

: 

 

“(...) o princípio da função socioambiental da propriedade urbana integra o 

sistema positivo pátrio e serve de fundamento às normas que tenham por 

finalidade precípua a proteção do meio ambiente urbano”
48

. 

 

O equilíbrio ambiental é diretriz do Estatuto da Cidade, art. 1º, Lei Federal n. 

10.257/01, e, conforme seu art. 2º; cidade sustentável, diretriz urbanística. Desta 

Lei Geral emanam os “padrões mínimos de defesa do interesse público”
49

. 

 

Sobremais, equilíbrio ecológico é dever ambiental atrelado à prerrogativa de uso 

e gozo da propriedade. Com o art. 1.228, § 1º
50

 do Código Civil, a propriedade 

passa a ser “fonte de deveres jurídicos”
51

: 

 

“A concepção de equilíbrio ecológico, assim, remete a uma exigência 

qualitativa, de que não é bastante para o respeito aos limites do exercício da 

propriedade a manutenção de qualquer equilíbrio, senão daquele em 

conformidade com os preceitos ecológicos. Tal qualificação remete à noção de 

coexistência saudável e apta à preservação da vida, entre os interesses do 

proprietário e a proteção dos bens submetidos a seu poder, bem como em 

relação aos interesses da comunidade, dado os reflexos da atuação do 

proprietário no exercício de suas prerrogativas jurídicas
52

”. 

 

Para aclarar: o que é obrigação civil de direito de vizinhança é também um dever 

fundamental posto que vinculado a princípios e direitos fundamentais 

constitucionais. 

 

Não se pode construir prédio multifamiliar por conta de obrigação real que 

consubstancia finalidade urbanístico ambiental civil-constitucional. Simples 

assim. As restrições convencionais do loteamento em apreço harmonizam-se 

com os arts. 1228 e 2035 do Código Civil. 
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É pela leitura da Constituição, em especial apreço à qualidade de vida, em 

conjunto com o Código Civil que se pode afirmar que as propriedades do 

loteamento ______________ cumprem função sócio-ambiental. 

 

As restrições convencionais, no presente caso, consubstanciam-se em restrições 

de vizinhança de caráter coletivo. São cláusulas urbanísticas de observância de 

todos. São cláusulas do bairro de obrigatória observância pelo Poder Público. 

 

Trata-se, no presente caso, de loteamento-função, posto que atendidas as funções 

socioambientais, sobremodo de bem-estar psíquico à vizinhança, a valer os 

direitos dos vizinhos estabelecidos nos arts. 1.299 e 1.277 do Código Civil. 

Advoga-se pelo direito fundamental ao bem-estar na cidade. 

 

8. O dever de motivar da Prefeitura do Município de São Paulo e a 

possibilidade de anulação das licenças urbanísticas 

 

Nos marcos de um direito administrativo democrático, e com base no poder 

geral de cautela do administrador, deve-se suspender o procedimento de licença 

urbanística para edificação de prédio multifamiliar, caso postulado. 

 

É hora de constitucionalizar o direito administrativo. O princípio da supremacia 

do interesse público deve ser compatível para com a proteção e a promoção dos 

direitos individuais
53

. De intérprete autoritário do interesse público a 

Administração Pública deve passar a ser mediadora de interesses públicos
54

. 

 

“Diante da multiplicidade de interesses públicos dotados de legitimidade social, 

parece-nos não mais possível à Administração exercer o papel de hermeneuta 

autoritária do interesse público, ou seja, adotar a posição de quem, do alto da 

supremacia e de sua unilateralidade, determina o que seja e o que não seja o 

interesse geral da coletividade”
55

. 

 

A noção plural de interesses públicos congloba os interesses difusos e coletivos. 

Daí a necessidade de fundamentação do ato administrativo em caso de novos 

pedidos de licença para edificar prédios multifamiliares. 

 

Ainda que se caracterize a licença urbanística como ato vinculado, como bem 

ressaltou Juarez Freitas: “(...) a vinculação, no mundo concreto, está 

condicionada não só à legalidade, que afugenta os juízos de conveniência, 

senão que à totalidade daquelas alavancas de Arquimedes do Direito, que são 

os princípios constitucionais (...)”
56

. 
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Por motivação dos atos administrativos, pode-se entender sua fundamentação 

devida para se fazer expor os pressupostos de fato e de direito, conforme o 

ordenamento jurídico, devendo, por bem, o Administrador Público indicar os 

interesses públicos para sua edição. A motivação do ato administrativo 

relaciona-se com o impacto na esfera de liberdade e da propriedade dos 

administrados
57

. É patente o dever de motivar da Prefeitura Municipal de São 

Paulo face aos direitos individuais, coletivos e difusos envolvidos no caso. 

 

É preciso ficar claro nos considerandos da decisão administrativa quais são os 

motivos determinantes, sob pena de ofensa aos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, já que motivar para Vladmir da Rocha França é conferir “o 

laço de validade com o ordenamento jurídico”
58

. 

 

É com este autor, com quem concordamos, para reiterar, nos termos do direito à 

informação, art. 5º, inc. XXXIII, CF:  

 

“(...) qualquer cidadão tem o direito de requerer à Administração a exposição 

das razões de fato e de direito que justificaram a sua emissão ou, pelo menos, o 

acesso aos autos do procedimento que o precedeu”
59

. 

 

Para as licenças de edificar concedidas para os prédios multifamiliares 

localizados nos números ____ e ____ da __________, na quadra do loteamento, 

é possível solicitar a motivação da Prefeitura Municipal de São Paulo, por meio 

de pedido administrativo específico. 

 

Em vista destes dois prédios multifamilares construídos a despeito das restrições 

urbanístico-ambientais do loteamento ____________, a Prefeitura Municipal de 

São Paulo deve recompor a legalidade considerando ter emitido licenças 

urbanísticas com vícios irremediáveis
60

. 

De acordo com a Lei Municipal 11.228/92, que dispõe sobre as regras gerais e 

específicas a serem obedecidas no projeto, licenciamento, execução, manutenção 

e utilização de obras e edificações, dentro dos limites dos imóveis:  

“3.7.15 - O Alvará de Execução, enquanto vigente, poderá a qualquer tempo, 

mediante ato da autoridade competente, ser: 

a) revogado, atendendo a relevante interesse público; 

b) cassado, juntamente com o Alvará de Aprovação, em caso de 

desvirtuamento, por parte do interessado, da licença concedida; 

c) anulado, em caso de comprovação de ilegalidade em sua expedição” 

 

Se instado, o Poder Judiciário pode anular as licenças urbanísticas em questão, 

determinando-se a, posterior, demolição. É bom lembrar que se tais restrições 
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urbanísticos ambientais estiverem constantes de projeto de loteamento aprovado 

pela Prefeitura Municipal, mais um pressuposto para a Administração Pública 

motivar suas licenças, pois estaria agindo contra atos próprios. 

 

9. O que fazer diante do risco de desmembramento disfarçado e de 

desdobro embutido em meio a licenças de edificar 

 

Para hipótese, aventada pela consulente, de que incorporadoras se oferecem para 

a compra de todas as propriedades restantes da quadra do loteamento 

_____________, o que importa dizer: existem requisitos estabelecidos no art. 28 

da Lei Federal sobre Parcelamento do Solo Urbano, Lei n. 6.766/79, pois 

qualquer alteração ou cancelamento parcial do loteamento registrado depende de 

acordo entre o loteador e os adquirentes de lotes alterados, com aprovação da 

Prefeitura do Município de São Paulo e devida averbação no ___ Cartório de 

Registro de Imóveis, sendo que em eventual pedido de cancelamento do registro 

de loteamento, a Prefeitura pode se opor, “se disto resultar inconveniente 

comprovado para o desenvolvimento urbano”, art. 23, § 1º. 

 

A anuência dos proprietários de lotes faz-se necessária, na medida em que 

padrões urbanísticos foram estabelecidos por meio de cláusulas contratuais 

levadas ao registro imobiliário
61

. 

 

Indaga-se sobre a hipótese de remembramento, que possui definição doutrinária, 

também nominado de reparcelamento do solo ou reloteamento
62

. É a soma das 

áreas de dois ou mais lotes para se formar novo lote (art. 1º, inc. III, Lei 

Municipal n. 9.413/81). Posterior ao remembramento de lotes, em havendo o 

desmembramento, serão necessários: a aprovação da Prefeitura Municipal e a 

inscrição no Cartório de Registro de Imóveis. 

 

Para a aprovação de projeto de desmembramento, o interessado apresenta 

requerimento à Prefeitura Municipal, com a certidão da matrícula da gleba, a 

planta do imóvel, a indicação das vias existentes, dos loteamentos existentes, do 

uso predominante no local e a divisão de lotes pretendida (art. 2º, § 2º c.c. art. 

10, incs. I, II e III, Lei Federal n. 6.766/79). Com a licença de desmembrar 

expedida, submete-se ao Cartório de Registro de Imóveis. 

 

Questão também posta é a do desdobro do lote. Desdobro é o parcelamento do 

lote resultante de loteamento ou desmembramento aprovado (art. 1º, inc. V, Lei 

Municipal n. 9.413/81). 

 

Para José Afonso da Silva, quando o desdobro do lote estiver vinculado a 

projeto de edificação, será aprovado com a aprovação deste último
63

. Nada 

obstante tal posicionamento, em leitura do Decreto Municipal 43.415, tem-se: 

 

“Art. 6º. O pedido que apresentar irregularidade grave, que implique 

reformulação de projeto, será indeferido, mediante despacho da autoridade 
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competente para a expedição da licença correspondente, com indicação precisa 

da irregularidade.  

 

(...)  

 

§ 2º. O pedido de Alvará de Desdobro de Lote ou Alvará de Remembramento de 

Lote será indeferido nas seguintes hipóteses, dentre outras:  

 

I - projeto de parcelamento em desacordo com a legislação vigente” 

 

Diante disso, é preciso notificar a Prefeitura do Município de São Paulo, para 

indeferimento em havendo pedidos de Alvará de Desdobro de Lote, de Alvará 

de Remembramento de Lote ou de Licença para Edificar, pois a Administração 

Pública encontra-se vinculada à ordem jurídica. 

 

Em matéria de desdobro de lote, decidiu-se no Tribunal de Justiça de São Paulo, 

caso em que se requereu a autorização municipal para desdobro do lote por parte 

de proprietário de metade ideal de lote, pela impossibilidade: “restrições 

edilícias superiores às da municipalidade que valem e obrigam a todos os 

adquirentes” (Apelação Cível n. 9282703-70.2008.8.26-0000, Rel. Luiz Ambra, 

j. em 18/04/12). 

 

Observe que a incorporação imobiliária consiste na construção de edificações 

subdivididas em unidades autônomas. Conforme a Lei Federal 4.591/64, que 

dispõe sobre o condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias: 

 

“Art. 32. O incorporador somente poderá negociar sobre unidades autônomas 

após ter arquivado, no cartório competente de Registro de Imóveis, os seguintes 

documentos: 

 

(...) 

 

d) projeto de construção devidamente aprovado pelas autoridades competentes” 

 

O projeto de construção tem de ser aprovado pela Prefeitura Municipal de São 

Paulo. Ao depois, a depender do tamanho do projeto de construção, deve ser 

levado ao Grupo de Análise e Aprovação de Projetos Habitacionais (Decreto 

Estadual n. 33.499/91), e, então, arquivar no Cartório do Registro de Imóveis.  

 

Na hipótese de pedido de licença para edificar, com pedidos de desdobro ou 

remembramento implícitos àquele, tratar-se-ia de desmembramento disfarçado. 

No caso vertente, como narrado pelo consulente, trata-se de iminência de 

desmembramento em meio à licença de edificar. 

 

A Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo determinou aos 

notários e registradores deste Estado, a obrigatoriedade de remessa, ao Juízo 

Corregedor Permanente, ao Ministério Público e à Prefeitura Municipal, das 

informações ou fatos que venham a ter conhecimento, no exercício de sua 

atividade, reveladores de fundados indícios de implantação de parcelamento 



irregular, conforme orientação administrativa do Conselho Superior da 

Magistratura, Apelação Cível n. 72.365-0/7
64

. 

 

O que se noticia das incorporadoras é a formação de sociedade de propósito 

específico, a chamada sociedade comercial sem passado
65

, que não por isso deva 

ser considerada sociedade comercial sem futuro. Se relatórios de 

sustentabilidade são produzidos pelas incorporadoras imobiliárias, a questão a 

remanescer é em que medida estes relatórios de sustentabilidade informam 

alguma coisa no que tange ao compliance a todo o ordenamento jurídico. Não há 

um direito à informação ambiental por parte dos investidores? Direito dos 

investidores em saber se há restrições urbanístico-ambientais (art. 1º, inc. IV, 

Lei Federal 7.347/85 c.c. art. 1º, inc. V, Lei Federal 7.913/89). É dever do 

adquirente verificar se há ou não restrição do loteamento arquivada no Registro 

Público, mesmo que não conste nas matrículas subseqüentes. 
 

Conforme o item 151 do Capítulo XX do Provimento 58/89 da Corregedoria 

Geral de Justiça do Estado de São Paulo: “É vedado proceder a registro de 

venda de frações ideais, com localização, numeração e metragem certa, ou de 

qualquer outra forma de instituição de condomínio ordinário que desatenda aos 

princípios da legislação civil, caracterizadores, de modo oblíquo e irregular, de 

loteamentos ou desmembramentos.” 

 

De acordo com o item 213 do Capítulo XX do Provimento 58/89 da 

Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo: “Antes de averbada a 

construção e registrada a instituição do condomínio, será irregular a abertura 

de matrículas para o registro de atos relativos a futuras unidades autônomas”.  

 

E conforme decisão administrativa do Conselho Superior da Magistratura do 

Estado de São Paulo, Proc. n. 76.743-0/1, Atibaia, 05/09/01: 

 

“Registro de Imóveis – Escritura Pública de venda e compra de imóvel. 

Utilização de expediente aparentemente lícito, qual seja, do condomínio 

tradicional, previsto no Código Civil. Na realidade, alienação de partes ideais 

não localizadas e sem identificação no título. Ofensa à legislação que dispõe 

sobre o parcelamento do solo urbano. Dúvida julgada procedente. Recurso a 

que se nega provimento.”
66

 

 

Caso circule prospecto ou anúncio de parte de incorporadoras imobiliárias, 

incidente o Código de Defesa do Consumidor, no que se refere ao direito de 

informação, art. 6º, inc. III, Lei Federal 8.078/90. 

 

Ademais, atenção merece ser dada ao art. 51, inc. XIV, deste Código, pois são 

nulas de pleno direito as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de 

                                                           
64

 RIBEIRO, Luís Paulo Aliende. A indevida utilização do condomínio tradicional para o parcelamento 

do solo em partes ideais. In: CAOHURB. Temas de Direito Urbanístico n. 3, Ministério Público do 

Estado de São Paulo, Imprensa Oficial, São Paulo: 2001, p. 372. 
65

 SEIXAS, Renato. Project Finance em empreendimentos de pequeno e médio porte. Revista de Direito 

Bancário e de Mercado de Capitais, vol. 37, jul., Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo: 2007, p. 33. 
66

 Cf. SILVEIRA, Mario Antonio. Registro de Imóveis. Função Social e Responsabilidades. RCS Ed. São 

Paulo: 2007, p. 172. 



produtos e serviços que infrinjam ou possibilitem a violação de normas 

ambientais e, nos termos do art. 81, inc. I, para a defesa de direitos difusos, em 

se configurando esta hipótese de prospecto ou anúncio em violação às restrições 

urbanístico-ambientais, sendo vedada a publicidade enganosa ou abusiva, art. 

37, possível a representação no Ministério Público Estadual. 

 

É possível notificar o ___ Cartório de Registro de Imóveis, para o risco de 

violação à Lei Federal sobre Parcelamento do Solo Urbano, Lei 6.766/79, 

entretanto, como ressaltamos, é preciso, sobretudo notificar a Prefeitura e as 

incorporadoras, antes disso.  

 

10.  A decisão da 1ª Vara de Registros Públicos trazida pela consulente 

 

É preciso ainda enfrentar mais aspectos registrários envolvidos. A consulente 

nos brinda com a decisão administrativa, Processo 0058730-15.2011.8.26.0100, 

da 1ª Vara de Registros Públicos, Foro Central Cível, julgado em 12 de 

novembro de 2012, cujo teor transcrevemos: 

 

“(...) Tratam-se os autos de consulta visando a autorização para registro de 

incorporação imobiliária que possa desatender as restrições urbanísticas de 

caráter particular. Ouvido o registrador, sobreveio manifestação do Ministério 

Público. Determinou-se a juntada de julgado recente do Colendo Conselho 

Superior da Magistratura sobre o tema. É o relatório. DECIDO. Com o 

decidido pelo Colendo Superior da Magistratura recentemente, assentou-se que 

restrições particulares impostas pelo loteador não impedem o registro de 

incorporação imobiliária que esteja em desacordo com as limitações 

urbanísticas particulares. Na verdade, essas restrições refogem ao controle do 

registrador imobiliário, estabelecendo mero direito de vizinhança a ser 

dirimido na esfera própria. Ao registrador imobiliário não cabe perquirir sobre 

a possibilidade do registro, máxime quando o projeto tenha sido aprovado pelo 

órgão administrativo que tenha atribuição para isso (...)”. 

 

Cumpre repassar sobre as funções registrárias. A fiscalização pelo Poder 

Judiciário dos atos registrais e notariais vem prevista no art. 37 da Lei Federal 

8.935/94, que dispõe sobre os serviços notariais e de registro. 

 

Conforme os arts. 73, parágrafo único e 77 da Constituição do Estado de São 

Paulo, o Tribunal de Justiça exerce a direção em matéria administrativa e 

controle do serviço de registro imobiliário, por intermédio da Corregedoria 

Geral da Justiça. 

 

O Conselho Superior da Magistratura julga os processos de dúvida de 

serventuários dos Registros Públicos (art. 15, V, Regimento Interno do TJ-SP).  

 

A decisão administrativa trazida pelo consulente não adquire qualidade de coisa 

julgada e não vincula terceiro. O juiz competente atua como corregedor do 

cartório.  

 

No dizer de Walter Ceneviva: “dúvida é o pedido de natureza administrativa 

formulado pelo oficial, a requerimento do apresentante do título imobiliário, 



para que o juiz competente decida sobre a legitimidade da exigência feita, como 

condição do registro pretendido”
67

; sendo que “exigência é ato administrativo 

praticado pelo titular do cartório, ou, na forma da lei, por funcionário sob suas 

ordens, enunciando ao interessado causas impeditivas do registro pretendido, 

sendo do exclusivo juízo do oficial fazer ou não a exigência ao apresentante do 

título”
68

. 

 

Note que nesta decisão refere o entendimento do Conselho Superior da 

Magistratura, fazendo ressalva expressa aos direitos de vizinhança.  

 

Quanto aos direitos de vizinhança, repetimos: sim é possível atuar 

extrajudicialmente e judicialmente. Em matéria registrária, é possível notificar 

também o ___ Cartório de Registro de Imóveis, como escrevemos acima, em 

havendo burla à Lei Federal sobre Parcelamento do Solo Urbano, Lei 6.766/79. 

 

Ademais, note que o STJ invocou, no caso City Lapa, ementas de pareceres de 

juízes-corregedores adotados pelo Corregedor-Geral de Justiça de São Paulo
69

, 

nesse sentido é possível dizer que referidas decisões administrativas são aptas a 

fundamentar a argumentação de uma decisão judicial. 

 

11.  Conclusão: aplicação da jurisprudência do caso City Lapa julgado pelo 

STJ 
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Nas págs. 103 e 104 do indigitado Acórdão são referidos: 

  

Registro de Imóveis - Averbação de construção para fins não - residenciais obstada - Vedação constante 

de cláusula - padrão do loteamento - Prevalência da restrição convencional - Autorização pela Prefeitura 

Municipal Irrelevância - Recursos não providos. (Parecer 160/2006-E, acolhido em 8.5.2006 pelo 

Desembargador Ruy Pereira Camilo, Corregedor-Geral da Justiça de São Paulo). 

 

Registro de Imóveis - Loteamento - Requerimento de averbação de desdobro de lote - Restrição 

urbanística do loteamento publicada no registro predial, que veda a subdivisão de lotes - Prevalência da 

restrição convencional à aprovação municipal do desdobro (Processos CG nºs 29/2006 e 453/2006; CSM, 

Apelações Cíveis nºs 22.300-0/0 e 63.641-0/6) - Irrelevância da anuência do loteador e de sociedade de 

amigos de bairro, fora do quadro adequado para alteração ou cancelamento da restrição - Averbação 

indeferida - Recurso não provido. (Parecer 236/2007-E, acolhido em 13.7.2007 pelo Desembargador 

Gilberto Passos de Freitas, Corregedor-Geral da Justiça de São Paulo). 

 

Registro de Imóveis - Loteamento - Requerimento de averbação de desdobro de lote - Existência de 

restrição em contrato-padrão arquivado no registro predial que veda a subdivisão de lotes - Prevalência da 

restrição convencional - Aprovação do desdobro pela Prefeitura Municipal – Irrelevância - Averbação 

indeferida - Recurso não provido. (Parecer 160/2006-E, acolhido em 8.5.2006 pelo Desembargador 

Gilberto Passos de Freitas, Corregedor-Geral da Justiça de São Paulo). 

 

Na pág. 110 deste mesmo Acórdão é referida Decisão do Conselho Superior da Magistratura do Tribunal 

de Justiça de São Paulo, de relatoria do Des. Antonio Carlos Alves Braga: 

 

EMENTA - Procedimento de dúvida - Escritura Pública de divisão amigável de lote - Registro - 

Inadmissibilidade - Imóvel situado em loteamento, cuja inscrição veda o desdobro - Restrição Urbanística 

que prevalece, não obstante a acenada aprovação municipal do refracionamento - Supremacia dos limites 

convencionais inscritos, cujas regras são supletivas da legislação pertinente - Recusa confirmada - 

Recurso não provido (Ap. Cível 22.300-0/0, j. 11.5.1995). 



O loteamento ______________ compõe a cidade, constitui os meios ambientes 

artificial e natural, como parte integrante e integrada, protegida por ato jurídico 

perfeito constitucional em sintonia com os princípios constitucionais ambientais 

e urbanísticos, à cidade de São Paulo. 

 

É com o julgado-paradigma do STJ: 

 

“(...) as restrições urbanístico-ambientais convencionais conformam genuína 

índole pública, o que lhes confere caráter privado apenas no nome, porquanto 

não se deve vê-las, de maneira reducionista, tão-só pela ótica do loteador, dos 

compradores originais, dos contratantes posteriores e dos que venham a ser 

lindeiros ou vizinhos. (...) O interesse público nas restrições urbanístico-

ambientais em loteamentos decorre do conteúdo dos ônus enumerados, mas 

igualmente do licenciamento do empreendimento pela própria Administração e 

da extensão de seus efeitos, que iluminam simultaneamente os vizinhos internos 

(= coletividade menor) e os externos (= coletividade maior), de hoje como do 

amanhã. (...) As restrições urbanístico-ambientais, ao denotarem, a um só 

tempo, interesse público e interesse privado, atrelados simbioticamente, 

incorporam uma natureza propter rem no que se refere à sua relação com o 

imóvel e aos seus efeitos sobre os não-contratantes, uma verdadeira estipulação 

em favor de terceiros (individual e coletivamente falando), sem que os 

proprietários-sucessores e o próprio empreendedor imobiliário original percam 

o poder e a legitimidade de fazer respeitá-las. Nelas, a sábia e prudente voz 

contratual do passado é preservada, em genuíno consenso intergeracional que 

antecipa os valores urbanístico-ambientais do presente e veicula as expectativas 

imaginadas das gerações vindouras.
70

” 

 

Neste julgado do STJ, decidiu-se que as cláusulas urbanístico-ambientais 

convencionais correspondem a direito dos moradores de bairro ou região a 

espaços verdes e ao controle do adensamento e da verticalização. 

 

A expressão princípio da proibição de não retrocesso ou princípio da proibição 

da regressão ambiental imposta ao legislador é de Ingo Wolfang Sarlet
71

. Trata-

se de princípio constitucional implícito:  

 

“A proibição de retrocesso socioambiental, da mesma forma como ocorre com 

a proibição de retrocesso social, está, por sua vez, relacionada ao princípio da 

segurança jurídica e dos seus respectivos desdobramentos (princípio da 

proteção da confiança e as garantias constitucionais do direito adquirido, do 

ato jurídico perfeito e da coisa julgada), bem como guarda conexão com os 

limites materiais à reforma constitucional, considerando que tais institutos 

também objetivam a tutela de direitos e bens de matriz constitucional em face 
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de atos e/ou medidas de caráter retroativo ou que venham, de algum modo, 

afetar situações e posições jurídicas”
72

 

 

Para Antônio Herman Benjamin, trata-se de princípio geral de direito 

ambiental
73

, denominando de retrocesso substantivo quando viola direitos, e, 

ainda, destacando os retrocessos procedimental, legislativo e de 

implementação
74

. 

 

É de se destacar que o desfrute de ambiente equilibrado e salubre é direito 

fundamental de aplicabilidade imediata, art. 5º, parágrafo primeiro, CF, e 

constitui cláusula pétrea, art. 60, parágrafo quarto, CF.
75

 

 

Para Patryck de Araújo Ayala
76

 ressalta o primado da dignidade humana, art. 1º, 

inciso III, e o dever geral de solidariedade para com a humanidade, art. 3º, inciso 

I e art. 225, caput, impondo-se “dever de auto-restrição no livre exercício da 

autonomia da vontade”. 

 

Há um dever estatal de reduzir riscos, para o que correlaciona ao princípio da 

responsabilidade de longa duração
77

. É desse autor que se extrai a noção de 

mínimo ecológico de existência: “condição de resultado que decorre da 

combinação do exercício da iniciativa estatal e dos particulares, objetivando 

assegurar a proteção de níveis de qualidade dos recursos naturais, que sejam 

indispensáveis para que se possa assegurar um conjunto de realidades 

existenciais dignas ao homem, compreendido este sob a forma de uma 

específica imagem de homem em um Estado de direito, que é social, 

democrático e ambiental”. É dever da coletividade defender e assegurar que 

comportamentos não degradem a qualidade de vida, cabendo ao Estado que esta 

qualidade de vida não seja degradada por falta de normas ou de proteção
78

. Em 

outra passagem refere o mínimo ecológico de existência, como a proteção de 

zona existencial, na dimensão ecológica a ser garantida em face de “ameaça a 

padrões ecológicos elementares de existência”
79

. O mínimo de existência 

ecológica consiste na suficiente qualidade de vida, derivando, pois, de leitura da 

dignidade
80

. 

 

É na dimensão dos direitos fundamentais que se deve igualmente apontar para 

uma “proibição da reversão no desenvolvimento dos direitos fundamentais”. É 
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dizer, deve-se garantir que a realização de direitos de direitos fundamentais, a 

concretização de direitos fundamentais não sejam atingidos, sem que ao menos 

haja compensação
81

. É não admitir reversibilidade de realidade existencial em 

que os direitos fundamentais foram concretizados. 

 

Para Walter Claudius Rothenburg
82

 o princípio do não retrocesso consiste em 

“critério de interpretação e aplicação dos direitos fundamentais”. Nas palavras 

deste autor, sobre o conteúdo mínimo de direito fundamental: “o conteúdo 

mínimo não se revela um limite ao não retrocesso, mas, ao contrário, o não 

retrocesso revela-se um ampliador do conteúdo mínimo”
83

. 

 

Sobre o controle de constitucionalidade, cumpre repassar o excerto: 

 

“O princípio do não retrocesso vale para os direitos fundamentais em geral, 

quaisquer que sejam os atos com eles implicados. Tanto pode ser uma 

alteração legislativa que menospreza o direito fundamental ao substituir normas 

anteriores que lhe davam uma conformação mais adequada – e a exigência de 

respeito ao nível já alcançado de realização do direito fundamental é 

endereçada ao Poder Legislativo (...), quanto pode ser um ato ou procedimento 

administrativo que diminua o grau de implementação do direito fundamental 

(...) ou, enfim uma decisão judicial pode ser a provocadora do enfraquecimento 

do direito fundamental (...)
84

” 

 

Em tempos de Estado de Exceção Econômica em que vivemos, em que Bancos 

Centrais ditam políticas públicas, em que a política é dominada pelo marketing e 

pelo dinheiro, podendo aqui referir Gilberto Bercovici
85

, José Eduardo Faria
86

, 

Tércio Sampaio Ferraz Jr.
87

 e Oswaldo Giacoia Junior
88

, e que o poder 

econômico agora se expressa por meio de fundos imobiliários, pois com acerto 

se expressou David Sánchez Rubio: 

 

“Uma Constituição alheia ao mercado não serve de nada para os cidadãos, 

embora seja tudo para quem privilegiadamente controla esse mercado”
89

 

 

São tempos de globalização financeira, considerada por alguns como “ocaso 

civilizatório”
90

. Como ponderou Susan George o logos se esforça para encontrar 

com o nomos, pois a eco-nomia nem sempre coincide com a eco-logia
91

. 
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Os moradores do loteamento _____________ não podem ser reduzidos a meros 

objetos da indústria imobiliária. E não é só a restrição ao direito de construir que 

vale para todos. É a qualidade de vida que consubstancia direito fundamental
92

. 

Afirma-se haver a necessidade de proteção a mínimo conteúdo urbanístico-

ambiental. Erigir edifícios multifamiliares na quadra deste loteamento configura 

ilícito civil e, ademais, degradação na qualidade de vida dos demais moradores. 

 

Não se está aqui a identificar ou questionar se houve retrocesso legislativo, mas 

sim afirmar peremptoriamente que a interpretação do art. 247 da Lei 13.885/04, 

caso editado ato administrativo em desprezo às restrições convencionais 

urbanístico-ambientais do loteamento ______________, configuraria indevido 

retrocesso existencial para os vizinhos e para os munícipes. 

 

Como bem pontuou o Min. Herman Benjamin: “(...) e se o intuito do Poder 

Público for reduzir, enfraquecer ou esvaziar de sentido as restrições 

urbanístico-ambientais?
93

” 

 

O direito à vida é um direito de viver melhor
94

 e significa aquela vida que vale a 

pena viver
95

 e diante do poder econômico internacionalizado que estende sua 

força nos empreendimentos imobiliários, defender o direito à vida significa 

defender a Constituição, uma Constituição que vale a pena ser constituída. 

 

Respostas objetivas aos quesitos: 

 

1) Sim, as restrições do loteamento ____________ têm valor jurídico. A 

Prefeitura do Município de São Paulo deve ser notificada por se tratar de ato 

jurídico perfeito. Trata-se de obrigação propter rem, por ter se registrado o 

contrato-tipo em cartório, aderindo-se à coisa imóvel, caso contrário seria 

considerada obrigação contratual de cunho personalíssimo. As restrições 

valem juridicamente, conquanto albergadas pela garantia constitucional do 

ato jurídico perfeito e veiculadoras de direitos fundamentais, como a 

qualidade de vida, consistindo em restrições de vizinhança de interesse 

urbanístico-ambiental metaindividual. O Poder Público deve respeitar estas 

restrições, inclusive pela interpretação do art. 247 da Lei 13.885/04 de forma 

a não retroagir esta lei no que se refere aos usos e ao padrão urbanístico-

ambiental, pois este artigo de lei expressamente prevê a prevalência das 

restrições convencionais no zoneamento ZM-2 no que forem mais restritivas 

à Lei Municipal, caso contrário, como expusemos neste parecer, o Poder 

Público estaria em desacordo ao interesse público, pois o loteamento 

___________ cumpre sua função sócio-ambiental, e representaria indevido 
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retrocesso urbanístico-ambiental, o que feriria não só o interesse coletivo dos 

vizinhos, mas também o direito difuso dos munícipes em ter uma cláusula 

urbanístico-ambiental respeitada. É possível notificar com estes 

fundamentos, tanto as incorporadoras, quanto à Prefeitura de São Paulo. 

 

2) Sim, existem direitos constitucionais a saber: a qualidade de vida assegurada 

pela garantia constitucional do ato jurídico perfeito. Sim, existe ato jurídico 

perfeito, conforme demonstramos: em conformidade com o art. 11, alínea 

“g” e § 1º do Decreto-Lei 58/37, o contrato de compromisso de compra e 

venda do loteamento ______________ foi levado a registro público, inscrito 

em 18 de março de 1960, sob o n. ___ no Livro ___ do ___ Oficial de 

Registro de Imóveis, arquivando-se naquela ocasião o contrato-tipo, sendo a 

cláusula XII averbada em 09 de maio de 1963, em novo contrato-tipo, 

posteriormente repetida em outro contrato-tipo, também na cláusula XII, em 

29 de maio de 1978. A lei vigente à época em que o último contrato-tipo foi 

arquivado consiste na Lei Municipal 8.001 de 24 de dezembro de 1973 em 

que seu art. 39 previa a prevalência das restrições convencionais mais 

restritivas. É situação jurídica estabilizada compatível com os princípios 

urbanístico-ambientais constitucionais. 

 

3) Sim, as restrições prevalecem sobre o zoneamento urbano, pois a quadra 

objeto de análise está em ZM-2, que pelo art. 247 Lei 13.885/04 tem a 

prevalência mais restritiva assegurada. O Tribunal de Justiça de São Paulo já 

decidiu em caso análogo pela aplicabilidade do art. 247 da Lei 13.885/04, 

fazendo-se prevalecer as restrições convencionais, muito embora, não é o 

que tenha decidido para os casos dos prédios erigidos na quadra mesma, 

objeto da consulta, daí porque invocar a jurisprudência do caso City Lapa, 

do STJ. O caso é difícil, na perspectiva honesta do que subscreve. 

 

4) Fato consumado não é sinônimo de direito adquirido. A Prefeitura do 

Município de São Paulo, caso se ingresse com pedido fundado no art. 10 da 

Lei Municipal n. 14.141/06 e na Lei Federal n. 12.527/11 deve expor as 

motivações que a levaram expedir licenças para edificar na quadra do 

loteamento _____________. É possível o ingresso no Poder Judiciário para a 

anulação destas licenças. Em nosso entendimento, caso aprovadas novas 

licenças de edificar prédios multifamiliares, além de violação ao ato jurídico 

perfeito, configurariam um desrespeito aos direitos dos vizinhos e ao direito 

dos munícipes, pois tratar-se-ia de retrocesso urbanístico-ambiental, em 

suma, um ato administrativo violador de princípios constitucionais. É preciso 

notificar a Prefeitura do Município de São Paulo com fundamento no art. 6º, 

§ 2º, inciso I do Decreto Municipal 43.415, para indeferimento em havendo 

pedidos de Alvará de Desdobro de Lote, de Alvará de Remembramento de 

Lote ou de Licença para Edificar, pois a Administração Pública encontra-se 

vinculada à ordem jurídica. Existem requisitos estabelecidos no art. 28 da 

Lei Federal sobre Parcelamento do Solo Urbano, Lei n. 6.766/79, pois 

qualquer alteração ou cancelamento parcial do loteamento registrado 

depende de acordo entre o loteador e os adquirentes de lotes alterados, com 

aprovação da Prefeitura do Município de São Paulo. 

 



5) Cabe ao Conselho Superior da Magistratura julgar os procedimentos de 

dúvida dos serventuários de registros públicos. Cabe à Corregedoria Geral de 

Justiça a fiscalização dos cartórios de registros públicos. Note-se que no 

Acórdão proferido nos autos do REsp n. 302.906/SP, o  chamado caso City 

Lapa - exaustivamente analisado para a confecção deste parecer, foram 

inseridas ementas de pareceres dos juízes corregedores acolhidos pelo 

Corregedor-Geral da Justiça de São Paulo, em que se considerou irrelevante 

o fato da Prefeitura ter autorizado construção para fins não-residenciais, 

confirmando o entendimento do Registro de Imóveis haver obstado a 

averbação para tal finalidade, conforme Parecer 160/2006-E, acolhido em 

8.5.2006 pelo Desembargador Ruy Pereira Camilo, Corregedor-Geral da 

Justiça de São Paulo.  

 

Da mesma maneira foi a orientação em caso de requerimento de averbação 

de desdobro de lote, com entendimento pela prevalência da restrição 

convencional à aprovação municipal do desdobro, conforme Parecer 

236/2007-E, acolhido em 13.7.2007 pelo Desembargador Gilberto Passos de 

Freitas, Corregedor-Geral da Justiça de São Paulo e Parecer 160/2006-E, 

acolhido em 8.5.2006 pelo Desembargador Gilberto Passos de Freitas, 

Corregedor-Geral da Justiça de São Paulo. 

 

Foi também inserido Acórdão do Conselho Superior da Magistratura do 

Tribunal de Justiça de São Paulo, Ap. Cível 22.300-0/0, j. 11.5.1995, em que 

se inadmitiu o registro de escritura pública de divisão amigável de lote de 

imóvel situado em loteamento, cuja inscrição veda o desdobro, não obstante 

a aprovação municipal de refracionamento, reconhecendo-se a supremacia 

dos limites convencionais inscritos.  

 

Ainda que as decisões prolatadas no âmbito da Corregedoria dos Cartórios 

consubstanciem atos de cunho administrativo, são essas que, fruto de um 

juízo especializado, norteiam os procedimentos de todos os Cartórios de 

Registro Imobiliário, servindo de norteador para a tomada de decisões 

judiciais no âmbito de outras competências em razão da matéria e do 

contraditório.  

 

Isto posto, é possível sim invocar orientações administrativas para se 

notificar o ___ Cartório de Imóveis, pois tanto no caso de um projeto de 

construção de condomínio de casas em um conjunto de lotes remembrados, 

quanto de um projeto de construção de prédio multifamiliar em um único 

lote da quadra, estar-se-ia a ferir a convenção estatuída na origem do 

parcelamento de proibição de residências multifamiliares.  

 

Ainda que mantida, por hipótese, a manutenção das metragens perimetrais 

dos lotes originais, a constituição de condomínios, com o registro de 

matrículas de frações ideais desvirtuaria a proposta urbanística e 

arquitetônica do bairro que confere uma qualidade de vida específica a seus 

moradores, mas também se configura como um patrimônio de toda a cidade, 

ao se constituir como a presença de espaços menos adensados, menos 

verticalizados, com maior espaço arborizado, que permitem a melhor 



circulação de ar, que reduz as ilhas de calor, que contribui para uma redução 

do afluxo do trânsito de veículos, dentre tantos outros aspectos positivos. 

 

Antes da adoção de medidas em face do ___ Cartório de Registro de Imóveis 

existem medidas que podem ser utilizadas em razão dos atos praticados pelas 

incorporadoras envolvidas e Prefeitura Municipal de São Paulo, exemplo 

disso: a pesquisa quanto a existência de processos de solicitação de alvará 

para a construção, a notificação prévia para a constituição de comprovação 

de cientificação e a solicitação de certidões e informações. 

 

As medidas em face do Registro de Imóveis podem consistir em solicitações 

de informações e apresentação de oposição ao registro do empreendimento. 

 

6) Sim, é dever do adquirente verificar se há ou não restrição do loteamento 

arquivada no Registro Público, mesmo que não conste nas matrículas 

subseqüentes.  

 

Nos casos de sociedade de propósito específico, como disciplinado no art. 1º, 

inc. IV, Lei Federal 7.347/85 c.c. art. 1º, inc. V, Lei Federal 7.913/89, 

configura direito dos investidores saber se há restrições urbanístico-

ambientais, portanto, mais uma razão para que o empreendedor imobiliário 

adote todas as cautelas quando da pesquisa fundiária, a fim de não lesar 

interesse de terceiros, nem tampouco os princípios que norteiam a função 

social da cidade.  

 

Nesse sentido, o incorporador imobiliário está obrigado a observar as 

restrições convencionadas quando da aprovação do projeto e registro do 

loteamento. 

 

7) Sim, existem direitos de vizinhança e direitos difusos envolvidos no caso. É 

possível notificar para que se respeitem os direitos dos vizinhos, com 

fundamentos no art. 1.299 do Código Civil e no art. 5º, inc. XXXVI, 

Constituição Federal. Em caso de pedido de edificar, é possível notificar 

para se fazer respeitar o ato jurídico perfeito em interpretação combinada 

com o art. 247 da Lei 13.885/04 e o Plano Diretor do Município de São 

Paulo, de modo a se impedir retrocesso em termos urbanístico-ambientais.  

 

Vinculada que se encontra a Administração Pública pelo respeito aos direitos 

fundamentais do bem-estar, qualidade de vida e saúde psíquica dos vizinhos 

e ao princípio da proibição do retrocesso urbanístico-ambiental e em face da 

provocação popular terá essa de fundamentar as razões que ensejam 

restringir a jusfundamentalidade assegurada pela garantia constitucional ao 

ato jurídico perfeito e aos princípios que visam proteger a qualidade de vida 

e as funções sociais da propriedade e da cidade. 

 

É possível também apresentar representação perante o Ministério Público 

para adoção das medidas acautelatórias e, no limiar, a fixação de Termo de 

Ajustamento de Conduta.  

 



É possível ajuizar ação civil pública em nome da associação de moradores 

para defesa da ordem urbanística em face da Prefeitura Municipal de São 

Paulo e das incorporadoras, com imposição de obrigação de não fazer (art. 

1º, incs. I e VI, Lei Federal 7.347/85 c.c. art. 461, Código de Processo Civil), 

quando atendidos os requisitos legais da associação de moradores, para 

tanto.  

 

São cabíveis à luz fria da teoria: mandado de segurança individual 

preventivo; ação declaratória para incidência das restrições urbanísitico-

ambientais; ação cautelar; ação de nunciação de obra nova em face de 

direitos de vizinhança com pedidos de tutela antecipada (art. 934, inc. I, 

Código de Processo Civil); ação de reparação de danos; ação cominatória 

com pedido de tutela antecipada; ação civil pública (quando atendidos os 

requisitos para a associação de moradores); ação popular; mandado de 

segurança coletivo (quando atendidos os requisitos para a associação de 

moradores); e ação demolitória. 

 

O caso é difícil, pois o que se tem: uma jurisprudência do TJ-SP 

desfavorável; e uma jurisprudência do STJ, favorável aos interesses do 

consulente. 

 

Em vislumbre prudente, na centelha de chance, entendo ser cabível mandado 

de segurança preventivo em face da Prefeitura do Município de São Paulo, 

calcado no ato jurídico perfeito e nos princípios urbanístico-ambientais 

constitucionais, desde que ainda não concedida a licença de edificar, daí 

porque a necessidade de pesquisa sobre a existência ou não de procedimento 

de licença em curso. 

 

A orientação oferecida, ao longo da confecção deste parecer, foi de se 

intentar a via administrativa, tanto para esclarecimento no que se refere ao 

zoneamento, quanto para exercício do devido processo no licenciamento 

urbanístico e, inclusive, para exercício do direito à informação sobre a 

fundamentação dos atos administrativos da Prefeitura Municipal de São 

Paulo. Igualmente, orientou-se em notificar administrativamente, inclusive 

para disposição de documentos para impetração de mandado de segurança 

repressivo, ainda que, com risco de malogro, pois o juízo da Prefeitura é de 

legalidade; e, o deste advogado, o de constitucionalidade, com argumentação 

por base em princípios urbanístico-ambientais.  

 

No decorrer desta consulta, aventou-se a via política, já que se debate 

legislativamente a revisão do Plano Diretor, entretanto, esta foi de todo 

descartada, pois a política municipal está influenciada pelo poder econômico 

imobiliário, daí porque a necessidade de argumentação “o mais técnica 

possível”, no ângulo da consulente. 

 

Entre o direito e a justiça, é dever do advogado defender a justiça, mesmo 

que o Direito Brasileiro não disponha claramente de ações judiciais para 

defesa de direitos constitucionais, ainda mais, com base em argumentação 

calcada em princípios. A lesão ou ameaça a direito restam inafastáveis do 

Poder Judiciário. 



 

Há risco de sucumbência para as ações de caráter individual. Pode-se 

procurar anulação das licenças urbanísticas por meio de ação declaratória 

para incidência das restrições urbanístico-ambientais. 

 

“Você prédio, eu acho tédio, você praça, eu acho graça” 

 

É o meu parecer. 

S.M.J. 

 

São Paulo, 06 de maio de 2013 

Konstantin Gerber 

OAB/SP 290.415 

Mestre em Filosofia do Direito e do Estado, PUC/SP 

 


