
4. Informações que devem ser divulgadas no processo de licenciamento 

urbanístico-ambiental. 

A Lei Nacional n. 6.766/79 prevê a publicação do projeto de parcelamento em edital, 

sendo essa, condição para o registro do mesmo junto ao Cartório de Registro de 

Imóveis. A partir da data da publicação, há um prazo de 15 dias para questionamentos 

do projeto e possíveis impugnações. O § 3º do artigo 19 da Lei Nacional n. 6.766/79 

exige a publicação em jornal do edital dando conta da solicitação de registro imobiliário 

do projeto de loteamento.  

§ 3º - Nas capitais, a publicação do edital se fará no Diário Oficial do Estado e 
num dos jornais de circulação diária. Nos demais municípios, a publicação se 
fará apenas num dos jornais locais, se houver, ou, não havendo, em jornal da 
região.  

 

Alguns estados possuem regulamentações específicas para garantir a publicidade do 

processo de licenciamento urbanístico-ambiental nas etapas que antecedem o registro 

garantindo assim o cumprimento do princípio da gestão democrática presente no 

Estatuto da Cidade (Lei n. 10.257/2001). No estado de Goiás, o Ministério Público 

recomenda a elaboração de Estudo de Impacto de Vizinhança para todos os 

parcelamentos do solo para fins urbano garantindo a transparência e publicidade do 

processo. Em Santa Catarina, provimento n. 25/1985 recomenda que os membros do 

Ministério Público da primeira instância realizem fiscalização sobre os pedidos de 

registros de loteamento ou desmembramento de imóveis que ingressem no cartório 

competente, impugnando-os quando estiverem em desacordo com a Lei 6.766/79.  

Cabe ressaltar ainda, a possibilidade da publicação dos processos de licenciamento 

de parcelamento do solo, na íntegra, nos Portais de Transparência. Tal publicação é 

justificada, por serem estas informações de interesse público e imprescindíveis para 

um efetivo controle social da gestão do território urbano estando amparada pelo 

princípio da gestão democrática das cidades contemplado no Estatuto da Cidade. 

Entre as informações que devem ser publicadas destacamos a densidade habitacional 

prevista, localização e metragem da área destinada à implantação de equipamentos 

urbanos, comunitários e áreas verdes, uso predominante do solo e geração de tráfego 

e demanda de transporte público. Essas iniciativas permitem avançar no que tange a 

gestão democrática das cidades e a garantia do cumprimento da função social da 

cidade e da propriedade.  

 


