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EMENTA: DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS 
DE PARCELAMENTO POPULAR. VALORES 
EXTREMADOS DE REVENDA AOS DESTINATÁRIOS 
FINAIS. INDÍCIOS DE ESPECULAÇÃO IMOBILIÁRIA 
PROMOVIDA PELO MUNICÍPIO. CONFIABILIDADE DOS 
LAUDOS DE AVALIAÇÃO ARRIMADA NA 
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E NO ATENDIMENTO 
ÀS NORMAS TÉCNICAS DA ÁREA (ABNT). RESERVA DE 
CONSISTÊNCIA. NECESSÁRIA TRANSPARÊNCIA 
METODOLÓGICA. PARÂMETROS DE CUSTO DE 
URBANIZAÇÃO. ESTADO QUE NÃO SE PODE EQUIPARA 
AO PARTICULAR AGINDO NO MERCADO, 
PERSEGUINDO LUCRO POR MEIO DE MAIS-VALIA 
FUNDIÁRIA. TRANSMISSÃO DOS LOTES ÀS FAMÍLIAS 
INSCRITAS EM PROGRAMA HABITACIONAL COM BASE 
NA MERA IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. 
VIABILIDADE JURÍDICA. HIPÓTESE DE LOTEAMENTO 
DE INTERESSE SOCIAL PREVISTA NO ART. 18, §4º DA 
LEI 6.766/1979. MONITORAMENTO PARA REGISTRO 
DEFINITIVO AO FINAL DO PROCESSO JUDICIAL. 
NECSSIDADE DE FISCALIZAÇÃO SOBRE A LISURA DA 
SELEÇÃO DE BENEFICIÁRIOS E DA QUALIDADE 
URBANÍSTICA DO EMPREENDIMENTO (INSERÇÃO 
URBANA, IMPLANTAÇÃO E UNIDADE). PERÍMETRO 
URBANO QUE NÃO SE PODE ALTERAR FORA DO 
PROTOCOLO ESTABELECIDO PELO ART. 41-B DO 



 
 
 
 
 
 

Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Habitação e Urbanismo 
Rua Marechal Deodoro, 1028, 6º andar, CEP 80.060-010, Curitiba-PR– Tel.: (41) 3250-4870 – 

urbanismo@mp.pr.gov.br 
 
 

 2 

ESTATUTO DA CIDADE (LEI 10.257/2001). 
PERCENTUAL INDISPENSÁVEL DE ÁREAS PÚBLICAS A 
SER OBSERVADO. CRONOGRAMA OBRIGATÓRIO DE 
OBRAS DE INFRAESTRUTURA. OCUPAÇÃO E 
EDIFICAÇÃO VEDADA ANTES DE SUA CONCLUSÃO. 

 
 
 

Trata-se de caso de desapropriação de imóveis promovida pelo 

Município de Lupionópolis para a consecução de parcelamento do solo, ao 

intuito de produzir lotes urbanizados para Habitação de Interesse Social no 

bojo do Programa Minha Casa, Minha Vida. A Promotoria de Justiça de 

Centenário do Sul questiona, principalmente, este Centro de Apoio quanto à: 

 

a) confiabilidade das avaliações imobiliárias realizadas, as quais 

indicaram valores, prima facie, exorbitantes no momento da 

licitação para alienação dos lotes já parcelados; 

b) regularidade das transmissões efetuadas com base tão somente 

em imissão provisória na posse concedida pelo juízo e não em 

título definitivo de propriedade do Município de Lupionópolis. 

 

Adota-se o relatório elaborado pelo Promotor de Justiça Renato Santos 

Sant’Anna às fls. 01-05, passando-se, pronto, às considerações pertinentes. 
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1. Das normas técnicas para a avaliação de imóveis urbanos 

 

De plano, cumpre salientar que este órgão auxiliar não dispõe de 

profissionais habilitados para a realização de avaliação patrimonial, matéria 

esta que poderá ser suscitada junto ao Centro de Apoio Técnica à Execução – 

CAEx, muito embora, em consulta preliminar àquela unidade, obtivemos a 

resposta de que tampouco ela teria condições de, dentro de suas atuais 

atribuições, atender tal demanda. 

O primeiro filtro de regularidade par este tipo de atividade é a 

qualificação profissional do avaliador. O art. 7º, ‘c’, da Lei Federal n. 5.194/1966 

estatui que as avaliações e perícias integram as atribuições de engenheiros, 

arquitetos e engenheiros-agrônomos. In litteris: 

 
Art. 7º As atividades e atribuições profissionais do engenheiro, do 
arquiteto e do engenheiro-agrônomo consistem em: 
a) desempenho de cargos, funções e comissões em entidades estatais, 
paraestatais, autárquicas, de economia mista e privada; 
b) planejamento ou projeto, em geral, de regiões, zonas, cidades, obras, 
estruturas, transportes, explorações de recursos naturais e 
desenvolvimento da produção industrial e agropecuária; 
c) estudos, projetos, análises, avaliações, vistorias, perícias, 
pareceres e divulgação técnica; 
(...) 

 

Mais explicitamente, a Resolução n. 345/1990 do Conselho Federal de 

Engenharia e Agronomia – CONFEA, define as distinções conceituais de tais 

institutos e prevêem sanções para o descumprimento da lei: 
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Art. 1º - Para os efeitos desta Resolução, define-se:  
 
a) VISTORIA é a constatação de um fato, mediante exame 
circunstanciado e descrição minunciosa dos elementos que o 
constituem, sem a indagação das causas que o motivaram.  
 
b) ARBITRAMENTO é a atividade que envolve a tomada de decisão ou 
posição entre alternativas tecnicamente controversas ou que decorrem 
de aspectos subjetivos.  
 
c) AVALIAÇÃO é a atividade que envolve a determinação técnica 
do valor qualitativo ou monetário de um bem, de um direito ou de 
um empreendimento.  
 
d) PERÍCIA é a atividade que envolve a apuração das causas que 
motivaram determinado evento ou da asserção de direitos.  
 
e) LAUDO é a peça na qual o perito, profissional habilitado, relata o 
que observou e dá as suas conclusões ou avalia o valor de coisas ou 
direitos, fundamentadamente.  
 
Art. 2º - Compreende-se como a atribuição privativa dos Engenheiros 
em suas diversas especialidades, dos Arquitetos, dos Engenheiros 
Agrônomos, dos Geólogos, dos Geógrafos e dos Meteorologistas, as 
vistorias, perícias, avaliações e arbitramentos relativos a bens móveis e 
imóveis, suas partes integrantes e pertences, máquinas e instalações 
industriais, obras e serviços de utilidade pública, recursos naturais e 
bens e direitos que, de qualquer forma, para a sua existência ou 
utilização, sejam atribuições destas profissões.  
 
Art. 3º - Serão nulas de pleno direito as perícias e avaliações e demais 
procedimentos indicados no Art. 2º, quando efetivados por pessoas 
físicas ou jurídicas não registradas nos CREAs.  
 
(...)  
 
Art. 5º - As infrações à presente Resolução importarão, ainda, na 
responsabilização penal e administrativa pelo exercício ilegal de 
profissão, nos termos dos artigos 6º e 76 da Lei nº 5.194/66.  
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Superada este tópico, a coerência e confiabilidade das avaliações de bens 

imóveis dependem, ainda, da observância às normas técnicas, sobretudo às 

constantes na NBR n. 14.653 (cujas Partes 1 – “Procedimentos Gerais” e 3 – 

“Imóveis Rurais” se acham em anexo, ausente a Parte 2 – “Imóveis Urbanos”, 

porque necessária sua aquisição), que disciplina os procedimentos, fatores de 

cálculo, formatação dos laudos, qualificação profissional, entre outros 

elementos indispensáveis para tanto. Esses parâmetros asseguram a dita 

transparência metodológica das perícias exigida pela jurisprudência pátria: 

 
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. 
IMÓVEL RURAL. REFORMA AGRÁRIA. IRREGULARIDADE DA CADEIA 
DOMINIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. LAUDO 
PERICIAL: TRANSPARÊNCIA METODOLÓGICA. ACOLHIMENTO 
COMO EXPRESSÃO DA INDENIZAÇÃO. COBERTURA VEGETAL. 
AVALIAÇÃO EM CONJUNTO COM A TERRA NUA. JUROS 
COMPENSATÓRIOS. 1. As divergências acerca do domínio 
configuram matéria alheia à lide expropriatória e, por isso, devem 
ser resolvidas em ação própria (Decreto-Lei n.º 3.365/1.941, art. 34, 
parágrafo único). 2. Comprovado que as respostas do perito oficial 
aos questionamentos formulados pelas partes guardam pertinência 
com a realidade dos autos, sendo, por isso, satisfatórios, não há falar 
em cerceamento de direito de defesa. 3. O laudo, devidamente 
circunstanciado, descreve o imóvel detalhadamente e justifica a 
técnica de avaliação a partir das diretrizes da Norma de 
Avaliação de Imóveis Rurais - NBR 14653-1/3, da ABNT - 
Associação Brasileira de Normas Técnicas. 4. Indenização que se 
fixa com base no laudo oficial, para terra-nua e acessões 
"benfeitorias", com glosa à avaliação em conjunto para a cobertura 
florestal com a terra nua, porque restou demonstrada a devastação 
da vegetação natural, e, portanto, a impossibilidade de exploração. 
(...) 
 
(TRF-1 - AC: 212003520044013500 GO 0021200-
35.2004.4.01.3500, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL OLINDO 
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MENEZES, Data de Julgamento: 26/08/2013, QUARTA TURMA, Data 
de Publicação: e-DJF1 p.104 de 09/09/2013) 

 

Naturalmente, os parâmetros a serem manejados pelo avaliador, caso a 

caso, pressupõem prévio enquadramento do imóvel como urbano ou rural (vez 

que para tipologia há normas técnicas distintas1), o que, para além da 

adjetivação constante na matrícula ou da mera inserção formal no perímetro 

urbano municipal, demanda apreciação da destinação econômica do bem: 

 
ADMINISTRATIVO. CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL URBANO. 
NATUREZA RURAL OU URBANA. DESTINAÇÃO ECONÔMICA. 
COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA DEFINIÇÃO DE PERÍMETRO 
URBANO. AVALIAÇÃO PERICIAL.  
1 - O critério para a aferição da natureza do imóvel, para a sua 
classificação, se urbano ou rural, para fins de desapropriação, 
leva em consideração não apenas sua localização geográfica, 
mas também a destinação do bem. (RESP 200902401112, ELIANA 
CALMON, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:24/06/2010 ..DTPB:.) 2 
- No entanto, é a municipalidade que, com base no art. 30 da 
Constituição Federal/88, estabelece a sua zona rural e a sua zona 
urbana, observado por exclusão o conceito apresentado pelo 
Estatuto da Terra (Lei 4.504/64) para imóvel rural para definir os 
imóveis urbanos. Apesar de o critério de definição da natureza do 
imóvel não ser a localização, mas a sua destinação econômica, os 
Municípios podem, observando a vocação econômica da área, criar 
zonas urbanas e rurais. Assim, mesmo que determinado imóvel 
esteja em zona municipal urbana, pode ser, dependendo da sua 
exploração, classificado como rural. (AR 200800957479, DENISE 
ARRUDA, STJ - PRIMEIRA SEÇÃO, DJE DATA:07/05/2010 ..DTPB:.) 3 

                                                
1 Assim como profissionais com formações diferenciadas, à luz da Decisão Plenária n. 
3238/2003 do CONFEA, emitida no âmbito do Processo CF-0402/2003: “O objeto do 
arbitramento, avaliação, perícia e vistoria, independentemente de sua localização, é que definirá 
qual o profissional legalmente habilitado pela sua execução, observando-se suas competências, 
nos termos da legislação vigente.” 
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- O alargamento do perímetro urbano decorre do crescimento das 
cidades, sendo competência dos municípios definir as áreas de 
expansão urbana, a fim de que possam ser aplicadas, nessas áreas, 
normas urbanísticas específicas, destinadas ao ordenamento 
territorial. 4 - Dessarte, cumpre ao expropriado de área situada no 
perímetro urbano demonstrar a sua destinação econômica rural, de 
modo a excluir o imóvel do âmbito de incidência das normas que 
regem a propriedade urbana. (AC 199650010014186, 
Desembargadora Federal MARIA ALICE PAIM LYARD, TRF2 - 
OITAVA TURMA ESPECIALIZADA, DJU - Data::26/10/2009 - 
Página::75.) 5 - No caso em apreço, em que pese pretenda a apelante 
seja considerado rural o imóvel expropriado, salientando a existência 
de espécimes agrícolas no local, a prova pericial produzida pelo 
expert nomeado pelo juízo afirma justamente o contrário, baseando-
se não só no fato de inserir-se o imóvel em área do perímetro 
urbano, assim definido pela Lei Municipal nº 4.127/95, mas também 
as características do imóvel, sem aproveitamento econômico real, 
situado em bairro industrial, servido de infra-estrutura urbana, como 
luz elétrica, telefonia, coleta de lixo, transporte coletivo e 
arruamento. 6 - O valor encontrado pelo perito do juízo, por sua vez, 
leva em conta as características do mercado para a região em 
comento, que é objeto de especulação imobiliária, tendo sido 
consideradas avaliações realizadas em junho de 2004 e junho de 
2009, o que afasta a pretensão do DNIT em que seja considerado o 
laudo elaborado por sua assistência técnica, em 2006, que 
considerou o valor de mercado de lotes não urbanizados. 7 - 
Apelação desprovida. 
 
(TRF-2 - AC: 200550010120901  , Relator: Desembargador Federal 
ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES, Data de Julgamento: 
13/05/2014, QUINTA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 
23/05/2014) 

 

Destarte, qualquer expediente que não demonstre de maneira clara o 

atendimento a todos os requisitos técnicos da área estarão sujeitos a 

impugnação administrativa ou judicial, além da fiscalização capitaneada pelo 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná (CREA-PR), o qual, 
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igualmente, edita regras nesse sentido2.  Ao contrário, devem prevalecem 

estudos detalhados, lastreados nas orientações preconizadas pela ABNT: 

 
APELAÇÃO CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO NÃO 
CONHECIDO, VEZ QUE NÃO HOUVE CONDENAÇÃO EM QUANTIA 
SUPERIOR AO DOBRO DA OFERECIDA. EXEGESE DO ARTIGO 28, § 1º. 
DO DECRETO-LEI N.º 3.365/41. VALOR INDENIZATÓRIO. 
PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL, EQUIDISTANTE DO 
INTERESSE DAS PARTES. PROVA PERICIAL QUE UTILIZOU 
MÉTODO DE AVALIAÇÃO PRECONIZADO PELA ABNT-NBR, FEZ 
UM ESTUDO TÉCNICO DETALHADO E BASEOU-SE EM PESQUISA 
COM SEIS IMOBILIÁRIAS. VALOR DOS HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS CORRETAMENTE ARBITRADO.APLICABILIDADE DO 
ARTIGO 27, § 1º. DO DECRETO-LEI N.º 3.365/41.REEXAME 
NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO.APELO DESPROVIDO. 
 
(TJ-PR - CJ: 9848440 PR 984844-0 (Acórdão), Relator: Abraham 
Lincoln Calixto, Data de Julgamento: 23/04/2013, 4ª Câmara Cível, 
Data de Publicação: DJ: 1099 14/05/2013) 

 

Ainda, no tocante à infra-estrutura implantada pelo Poder Público no 

local, é certo que a mesma não deva, em nenhuma hipótese, ser considerada na 

avaliação para fins de quantificar o valor da indenização expropriatória, por 

força da vedação do enriquecimento sem causa (art. 884 e ss. do Código Civil de 

2002), sob pena de se incorrer em especulação imobiliária, prática firmemente 

rechaçada pelos Tribunais Superiores: 

 
RECURSO ESPECIAL. PARQUE ESTADUAL DA SERRA DO MAR. 
QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. As questões relativas ao 
exame da prova pericial e ao quantum fixado a título de indenização, 

                                                
2 Compiladas no Manual de Fiscalização de Engenharia das Avaliações, em anexo. 
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in casu, não consistem em matéria puramente de fato. Em verdade, 
cuida-se a hipótese de qualificação jurídica dos fatos, que se não 
confunde com matéria de fato. Antes mesmo da edição do Decreto n. 
10. 251/77 e da tomada de posse pelo expropriado da gleba, já 
estava em vigor o Código Florestal, Lei n. 4.771/65, bem como os 
Decretos n. 50.813/61 e 24.643/34, que impunham restrições àquela 
área e que, certamente, influenciaram na valorização do imóvel. A 
indenização é a pedra angular da desapropriação e se destina a 
promover o equilíbrio entre a situação anterior e posterior do 
expropriado e não a atender às expectativas da especulação 
imobiliária. Recurso especial provido. Decisão unânime. 
 
(STJ - REsp: 196456 SP 1998/0087790-8, Relator: Ministro 
FRANCIULLI NETTO, Data de Julgamento: 07/08/2001, T2 - 
SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJ 11.03.2002 p. 219RSTJ vol. 
156 p. 158)  

  

Por sua vez, para fins de alienação dos lotes, não se veda a incorporação 

do quantum despendido no custo final, como mecanismo de ressarcimento do 

Erário pelos gatos com a urbanização da área. Todavia, absolutamente proibida 

a especulação imobiliária por parte do Estado, que não pode aqui equiparar-se 

ao empreendedor particular que age no mercado e segundo a lógica do 

mercado, perseguindo lucro. Portanto, tampouco é autorizado ao gestor 

transferir aos beneficiários da política habitacional o peso da chamada mais 

valia fundiária, isto é, o incremento de preço que não decorre dos efetivos 

investimentos realizados (com respectivas atualizações monetárias), mas de 

um acréscimo ilusório, irreal, gerando ágio descabido na atuação do Poder 

Público, que se destina à concretização de direitos fundamentais e do interesse 

social. Isso porque, não raro, “o custo do investimento para a provisão de 
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serviços é muito menor do que o incremento do valor da terra daí resultante”3 e 

submeter a população já economicamente desprovida que é o público-alvo das 

políticas sociais a essa dinâmica vai contra os objetivos de universalização do 

acesso à terra e à moradia estampados no art. 2º, I e II da Lei n. 11.124/2005: 

 

Art. 2o Fica instituído o Sistema Nacional de Habitação de 
Interesse Social – SNHIS, com o objetivo de: 
I – viabilizar para a população de menor renda o acesso à 
terra urbanizada e à habitação digna e sustentável; 
II – implementar políticas e programas de investimentos e 
subsídios, promovendo e viabilizando o acesso à habitação 
voltada à população de menor renda; 

  

Nesse diapasão, recomenda-se sejam requisitados esclarecimentos sobre 

os fatores de cálculo e metodologia da avaliação do imóvel para licitação pelo 

Município, bem como o esquema de composição desses valores a serem 

assumidos pelas famílias mutuárias contempladas no projeto habitacional. 

Quanto aos custos de construção civil, existem fontes de padronização 

estaduais e nacionais que podem subsidiar o controle ministerial: 

 
Custo m2 (modelo paramétrico) 

- SINDUSCON-PR (CUB – Custo Unitário Básico da Construção Civil)  

www.sinduscon-pr.com.br   

- DER (custos rodoviários – referencial de preços de serviços)  

                                                
3 SMOLKA, Martim O. Recuperação de Mais-Valias Fundiárias na América Latina: Políticas e 
Instrumentos para o Desenvolvimento Urbano. Cambridge: Lincoln Institute of Land Policy; 
Brasília: Ministério das Cidades, 2014, p. 07. 
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www.der.pr.gov.br  

- Paraná Edificações (custos de edificações)  

www.paranaedificacoes.pr.gov.br   

- Tabela de Custo PINI  

http://piniweb.pini.com.br   

- Tabela SINAPI – Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices  

http://caixa.gov.br/sinapi  

 

 Por fim, note-se que não é imperativa a edificação das casas diretamente 

pelo Poder Público. Conforme interpretação consolidada por este órgão auxiliar 

na Consulta n. 55/20134, os lotes urbanizados também podem ser alienados 

sob a égide da dispensa de licitação prevista no art. 17, I, ‘f’ da Lei n. 

8.666/1993, desde que no quadro de programa específico (no caso, o Programa 

Minha Casa, Minha Vida), tomadas as devidas precauções e respeitados os 

princípios regentes da Administração Pública (art. 37, caput, CF/88). 

 

2. Da transferência da posse em parcelamentos de interesse social 

 

Giro outro, no que atine às transmissões dos imóveis entabuladas pelo 

Município de Lupionópolis tão somente com base na imissão provisória na 

posse, não se verifica ilegalidade no proceder do ente, que se acha respaldado, 

para esta espécie de parcelamento do solo de interesse social, na dicção do art. 

18, §4º e §5º, os quais substituem a apresentação de título de propriedade do 

                                                
4 Publicada em: http://www.urbanismo.mppr.mp.br/arquivos/File/Consulta55_2013.pdf  
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imóvel pela cópia da decisão judicial e do decretação de declaração de utilidade 

pública da área, nas hipóteses de desapropriação para parcelamento popular: 

 
Art. 18. 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 dos seguintes documentos: 
I - título de propriedade do imóvel ou certidão da matrícula, 
ressalvado o disposto nos §§ 4o e 5o;     
(...) 
§ 4o O título de propriedade será dispensado quando se tratar de 
parcelamento popular, destinado às classes de menor renda, em 
imóvel declarado de utilidade pública, com processo de 
desapropriação judicial em curso e imissão provisória na posse, 
desde que promovido pela União, Estados, Distrito Federal, 
Municípios ou suas entidades delegadas, autorizadas por lei a 
implantar projetos de habitação.       
§ 5o No caso de que trata o § 4o, o pedido de registro do 
parcelamento, além dos documentos mencionados nos incisos V e VI 
deste artigo, será instruído com cópias autênticas da decisão que 
tenha concedido a imissão provisória na posse, do decreto de 
desapropriação, do comprovante de sua publicação na imprensa 
oficial e, quando formulado por entidades delegadas, da lei de criação 
e de seus atos constitutivos.  

 

 A doutrina de José Afonso da Silva alberga tal possibilidade como parte 

do regime jurídica especial das urbanizações de interesse social: 

 
Dispensa-se também o título de propriedade para fins de registro do 
loteamento ou desmembramento quando se tratar de parcelamento 
popular em imóveis com processo de desapropriação judicial em 
curso e imissão provisória na posse, desde que promovido pela 
União, Estados, Distrito federal Municípios ou suas entidades 
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delegadas, autorizadas por lei a implantar projetos de habitação (art. 
18, §4º).5 

 

E nem se há de hesitar na caracterização do interesse social presente em 

tal urbanização, em inteligência conjugada com o art. 2º da Lei n. 4.132/1962: 

 
Art. 2º Considera-se de interesse social: 
I - o aproveitamento de todo bem improdutivo ou explorado sem 
correspondência com as necessidades de habitação, trabalho e 
consumo dos centros de população a que deve ou possa suprir por 
seu destino econômico; 
II - a instalação ou a intensificação das culturas nas áreas em cuja 
exploração não se obedeça a plano de zoneamento agrícola, VETADO; 
III - o estabelecimento e a manutenção de colônias ou cooperativas 
de povoamento e trabalho agrícola: 
IV - a manutenção de posseiros em terrenos urbanos onde, com a 
tolerância expressa ou tácita do proprietário, tenham construído sua 
habilitação, formando núcleos residenciais de mais de 10 (dez) 
famílias; 
V - a construção de casa populares; 
(...) 

 

 É dizer, em havendo atendido aos comandos supra, escorreito, até o 

limite da documentação hora apreciada, o procedimento adotado pelo 

Município de Lupionópolis, sugerindo-se, contudo, o monitoramento por parte 

da Promotoria de Justiça consulente para garantir a transmissão dos títulos 

dominiais definitivos aos beneficiários do empreendimento tão logo encerrada 

a lide entre o Poder Público e o(s) expropriado(s), levando-se a efeito o registro 

da propriedade. Outrossim, cabe fiscalizar a higidez, impessoalidade e isonomia 

                                                
5 SILVA, José Afonso da. Direito Urbanístico Brasileiro. 7ª edição. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 
377. 
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da seleção dos beneficiários das unidades habitacionais, incorrendo em 

improbidade administrativa os gestores que busquem burlar ou manipular as 

regras e critérios estabelecidos pela lei: 

 
EMENTA: 1) DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INGERÊNCIA DE PREFEITO EM 
PROGRAMA HABITACIONAL CONDUZIDO PELA COHAPAR. 
DESCONSIDERAÇÃO DE CADASTROS PRÉVIOS E INDICAÇÃO DE 
FAMÍLIAS A SEREM CONTEMPLADAS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 
a) Afigura-se indevida e atentatória aos princípios da moralidade, 
legalidade, impessoalidade e eficiência a conduta de Prefeito que, 
ignorando os termos de Convênio por ele próprio assinado, em 
especial quanto à atribuição de responsabilidades, interfere nos 
procedimentos da COHAPAR e indica as famílias a serem 
beneficiadas com as casas de Programa Habitacional conduzido por 
aquela Companhia. 
b) Ainda que a ingerência tenha sido aceita por altos escalões da 
COHAPAR, a conduta do Prefeito de ignorar o cadastro já existente 
na COHAPAR para indicar os beneficiários, inclusive alguns sem 
reunir os requisitos do Programa Habitacional, acabou por gerar 
denúncias, que culminaram com o cancelamento do financiamento 
bancário e da construção das 68 casas populares. 
 
(TJPR. Apelação Cível n. 996976-8. 5ª Câmara Cível. Relator: Des. 
Leonel Cunha. Julgamento:19/03/2013) 
 

 

Essas diligências são fundamentais para afastar eventuais soluções de 

continuidade devido a alternâncias de gestão política e evitar que tais famílias 

restem à mercê de quaisquer arbitrariedades da Administração Pública. 
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3. Da qualidade urbanística do loteamento 

 

Sem embargo, ainda quando todas as dimensões anteriores estejam 

compatíveis com a legislação de regência, é central perscrutar da qualidade 

urbanística do loteamento, de cuja ausência poder-se-ão resultar impactos 

significativos na ordem urbanística (interesse difuso albergado pelo art. 1º, VI 

da Lei n. 7.347/1985), lesões ao direito à moradia (o qual deve contemplar 

todas as vertentes delineadas pelos pactos e tratador internacionais6) e 

passivos em termos de infraestrutura e serviços a serem herdados pelas futuras 

administrações, comprometendo seriamente o patrimônio público. 

 Nem por outra razão foi que a Lei n. 12.424/2011 introduziu na Lei n. 

11.977/2009 - que institui o Programa Minha Casa, Minha Vida - determinação 

para todos os empreendimentos levados a cabo na modalidade Programa 

Nacional de Habitação Urbana observem os requisitos do art. 5º-A: 

 
Art. 5o-A.  Para a implantação de empreendimentos no âmbito do 
PNHU, deverão ser observados:   
I - localização do terreno na malha urbana ou em área de expansão 
que atenda aos requisitos estabelecidos pelo Poder Executivo federal, 
observado o respectivo plano diretor, quando existente 
II - adequação ambiental do projeto;  

                                                
6 Nos termos do Comentário-Geral n. 04 do Conselho de Direitos Humanos da Organização das 
Nações Unidades, dando substância ao Pacto Internacional dos Direitos Humanos 
Econômicos, Sociais e Culturais, ratificado pelo Estado Brasileiro no ano de 1992, são 
dimensões do direito á moradia adequada: a) segurança jurídica da posse; b) disponibilidade 
de serviços e infra-estrutura; c) custo acessível; d) habitabilidade; e) acessibilidade; f) 
localização; g) adequação cultural.  
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III - infraestrutura básica que inclua vias de acesso, iluminação pública 
e solução de esgotamento sanitário e de drenagem de águas pluviais e 
permita ligações domiciliares de abastecimento de água e energia 
elétrica; e   
IV - a existência ou compromisso do poder público local de instalação 
ou de ampliação dos equipamentos e serviços relacionados a educação, 
saúde, lazer e transporte público. 

 

É dizer, dentro do conceito atualmente vigente de direito à moradia e 

direito á cidade, insuficiente a mera produção de unidades habitacionais, sendo 

imprescindível apurar a qualidade da inserção urbana do loteamento, da sua 

implantação e das unidades habitacionais: 
 

 
Fonte: FERREIRA, João Sette Whitaker (coord.). Produzir casas ou construir cidades? Desafios para 
um novo Brasil urbano: parâmetros de qualidade para a implantação de projetos habitacionais e 
urbanos. São Paulo: Editora FUPAM, 2012, p. 63. 
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No tocante ao quesito inserção urbana, a legislação exige que o imóvel a 

ser parcelado para fins de interesse social esteja:  

 

a) localizado dentro do perímetro urbano, delimitado por lei municipal 

em consonância com as diretrizes do Plano Diretor;  

b) integrado à malha urbana consolidada, isto é, não isolado do tecido da 

cidade, sobretudo no seu aspecto viário e na disponibilidade de serviços 

públicos e equipamentos básicos nas suas cercanias. 

 

Nessa seara, há que alertar-se para frequentes alterações legislativas 

ilegais e inconstitucionais de perímetro urbano, quando descoladas do 

planejamento global da cidade, sem participação da sociedade e sem estudos 

técnicos e de impacto prévios. Impõe, hodiernamente, o Estatuto da Cidade (Lei 

n. 10.257/2001), em seu art. 42-B, procedimento incontornável para tanto: 

 
 Art. 42-B.  Os Municípios que pretendam ampliar o seu perímetro 
urbano após a data de publicação desta Lei deverão elaborar projeto 
específico que contenha, no mínimo:    (Incluído pela Lei nº 12.608, de 
2012) 
 I - demarcação do novo perímetro urbano;     
 II - delimitação dos trechos com restrições à urbanização e dos trechos 
sujeitos a controle especial em função de ameaça de desastres 
naturais;        
 III - definição de diretrizes específicas e de áreas que serão utilizadas 
para infraestrutura, sistema viário, equipamentos e instalações 
públicas, urbanas e sociais;         
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 IV - definição de parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo, 
de modo a promover a diversidade de usos e contribuir para a geração 
de emprego e renda;         
 V - a previsão de áreas para habitação de interesse social por meio da 
demarcação de zonas especiais de interesse social e de outros 
instrumentos de política urbana, quando o uso habitacional for 
permitido;        
 VI - definição de diretrizes e instrumentos específicos para proteção 
ambiental e do patrimônio histórico e cultural; e        
 VII - definição de mecanismos para garantir a justa distribuição dos 
ônus e benefícios decorrentes do processo de urbanização do território 
de expansão urbana e a recuperação para a coletividade da 
valorização imobiliária resultante da ação do poder público. 
 § 1o  O projeto específico de que trata o caput deste artigo deverá ser 
instituído por lei municipal e atender às diretrizes do plano diretor, 
quando houver.         
 § 2o  Quando o plano diretor contemplar as exigências estabelecidas 
no caput, o Município ficará dispensado da elaboração do projeto 
específico de que trata o caput deste artigo.       
 § 3o  A aprovação de projetos de parcelamento do solo no novo 
perímetro urbano ficará condicionada à existência do projeto 
específico e deverá obedecer às suas disposições.     

 

 

Em se apurando desrespeito às normas supra decalcadas, imperiosa a 

propositura de Ação Civil Pública para atacar o ato de efeitos concretos (lei 

strictu sensu ou decreto) ofensivo à ordem urbanística, com eventual 

reconhecimento, inclusive, de inconstitucionalidade incidental, ou, 

alternativamente, encetar o controle concentrado de constitucionalidade: 
 
 
Ação civil pública - Anulação de leis municipais - Declaração 
incidental de inconstitucionalidade - Tratando-se de lei de efeitos 
concretos, possível o ajuizamento de ação civil pública visando sua 
anulação. Inconstitucionalidade que pode ser examinada mediante o 
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controle difuso como causa de pedir e não como pedido direto. 
Recurso provido. 
 
(TJSP. Câmara Reservada ao Meio Ambiente. Recurso n. 732.805.5/5-
00. Rel.: Des. Lineu Peinado. Julgamento: 11 de março de 2010) 
 
 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE — MEDIDA 
CAUTELAR — DEFERIMENTO — FUNDAMENTO RELEVANTE E 
PERIGO NA DEMORA — SUSPENSÃO DAS LEIS COMPLEMENTARES 
MUNICIPAIS NOS 3.432/2010 E 3.317/2009. EFEITO 
REPRISTINATÓRIO — NÃO OCORRÊNCIA — SUSPENSÃO DAS LEIS 
REVOGADA E REVOGADORA. 
Deve ser deferida medida cautelar quando evidenciada a relevância 
dos fundamentos e o perigo na demora, consubstanciados, 
respectivamente, na violação aos art. 174, incisos IV e VI, art. 301, 
inciso I, a e b, inciso V, e art. 307, §§ 1º e 3º, da Constituição do 
Estado de Mato Grosso, bem como nos inevitáveis transtornos à 
coletividade, decorrentes da implantação de novo perímetro urbano 
no Município de Várzea Grande. Não se verifica o efeito 
repristinatório quando suspensas, por medida cautelar, tanto a lei 
revogadora (Lei Complementar nº 3.432/2010) como a revogada 
(Lei Complementar nº 3.317/2009), com fundamento no parágrafo 
segundo do art. 11 da Lei nº 9.868/99. Medida Cautelar deferida. 
 
(TJMT. Tribunal Pleno. ADI n. 126737/2012. Rel.: Des. Luiz Carlos da 
Costa. Julgamento: 08-11-2012) 
 
 
Ação direta de inconstitucionalidade - Lei n° 2.385, de 22 de 
fevereiro de 2007, que altera o perímetro urbano do aludido 
Município e dá outras providências. Lei municipal revogadora 
declarada inconstitucional - Efeito repristinatório - Ocorrência - 
Preliminar de carência da ação rejeitada.- Reunião de processos - 
Inadmissibilidade -ADIN referente à lei revogadora já julgada.- Vício 
de iniciativa - Ocorrência - Norma de iniciativa parlamentar que 
envolve questão atinente ao uso e ocupação do solo interferindo 
diretamente no zoneamento e planejamento urbano - 
Inadmissibilidade- Competência exclusiva do Chefe do Poder 
Executivo - Violação ao princípio da separação dos poderes - Ofensa 
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aos artigos 5o, 144, 180, inciso II e 181, da Constituição Estadual - 
Ação procedente. 
 
(TJSP. Órgão Especial. ADI n. 154.17906. Rel.: Des. Debatin Cardoso. 
Julgamento: 22 outubro 2008) 
 
 
INCONSTITUCIONALIDADE - Lei Municipal de iniciativa de Vereador 
que altera, sem planejamento prévio, as zonas de expansão urbana - 
Ação Direta julgada procedente - Em certos temas urbanísticos, 
exigentes de prévio planejamento, tendo em vista o adequado 
desenvolvimento das cidades, a iniciativa legislativa é exclusiva do 
Prefeito, sob cuja orientação e responsabilidade se prepara os 
diversos planos. 
 
(TJSP. Órgão Especial. ADI n. 66.667-0/6. Rel.: Dante Busana. 
Julgamento: 12 de setembro de 2001) 

 

O Município de Lupionópolis deverá, igualmente, comprovar a 

compatibilidade do empreendimento com as regras de uso e ocupação do solo 

definidas na Lei de Zoneamento local (uso permitido, índices de adensamento, 

fatores de ocupação do solo, recuos, tamanho mínimo dos lotes, etc.). 

Ademais, sob a ótica da implantação do empreendimento, tanto o art. 5º-

A, VI da Lei n. 11.977/2009, quanto o art. 2º, §6º da Lei n. 6.766/1979, 

ordenam ao Poder Público garantir, no mínimo, vias de acesso, iluminação 

pública e solução de esgotamento sanitário e de drenagem de águas pluviais e 

permita ligações domiciliares de abastecimento de água e energia elétrica. Caso 

esses itens não estejam conclusos no momento da entrega dos lotes às famílias, 

a ocupação e edificação dos mesmos não serão permitidas, devendo o 

Município apresentar para registro cronograma das obras, com prazo máximo 

de quatro anos para sua finalização (art. 18, V da Lei n. 6.766/1979).  
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Tema de inconteste relevância, na mesma esteira, é a observância 

rigorosa da reserva de áreas verdes e institucionais, materializada no art. 4º, i e 

§1º da Lei n. 6.766/1979, percentual este, hoje, disciplinado por lei municipal: 

 
Art. 4º. Os loteamentos deverão atender, pelo menos, aos seguintes 
requisitos: 
I - as áreas destinadas a sistemas de circulação, a implantação de 
equipamento urbano e comunitário, bem como a espaços livres de uso 
público, serão proporcionais à densidade de ocupação prevista pelo 
plano diretor ou aprovada por lei municipal para a zona em que se 
situem.       (Redação dada pela Lei nº 9.785, de 1999) 
(...) 
§ 1o A legislação municipal definirá, para cada zona em que se divida o 
território do Município, os usos permitidos e os índices urbanísticos de 
parcelamento e ocupação do solo, que incluirão, obrigatoriamente, as 
áreas mínimas e máximas de lotes e os coeficientes máximos de 
aproveitamento.   

 

Avaliação, também, sobre a segurança e o risco oferecido pelo terreno e 

sua adequabilidade para recepcionar residências é indispensável: 

 
Art. 3o Somente será admitido o parcelamento do solo para fins 
urbanos em zonas urbanas, de expansão urbana ou de urbanização 
específica, assim definidas pelo plano diretor ou aprovadas por lei 
municipal.     (Redação dada pela Lei nº 9.785, de 1999) 
Parágrafo único - Não será permitido o parcelamento do solo: 
I - em terrenos alagadiços e sujeitos a inundações, antes de tomadas as 
providências para assegurar o escoamento das águas; 
Il - em terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo à 
saúde pública, sem que sejam previamente saneados; 
III - em terrenos com declividade igual ou superior a 30% (trinta por 
cento), salvo se atendidas exigências específicas das autoridades 
competentes; 
IV - em terrenos onde as condições geológicas não aconselham a 
edificação; 
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V - em áreas de preservação ecológica ou naquelas onde a poluição 
impeça condições sanitárias suportáveis, até a sua correção. 

  

 Em suma, é alarmante a situação que grassa amiúde de que parte dos 

conjuntos habitacionais para as menores faixas de renda não atendem aos 

mínimos requisitos, segundo demonstram pesquisas recentes, merecendo a 

intervenção do Ministério Público ao lado do controle social da comunidade: 

 
O levantamento sobre a produção atual do segmento econômico 
mostrou diversos empreendimentos localizados fora da malha 
urbana ou nas franjas das cidades, por todo o Brasil. É claro que o 
problema relativo  à má inserção urbana se diferencia de acordo com 
o porte e dinâmica da cidade: estar localizado na franja de uma 
cidade de pequeno porte pode implicar melhor condição de 
acessibilidade do que na franja de uma cidade-dormitório de grande 
região metropolitana. Ainda assim, o problema de má inserção 
urbana ficou evidente na maior parte das cidades pesquisadas. A má 
localização de um conjunto habitacional eleva o tempo de 
deslocamento diário das famílias, promove piores condições de 
acessibilidade, e ainda reforça o modelo urbano baseado no 
automóvel. Ao construir em terrenos periféricos, deixa-se de 
aproveitar e otimizar os terrenos vazios inseridos na malha urbana, 
na qual já existem equipamentos, serviços e infraestrutura instalada. 
Por outro lado, grandes empreendimentos habitacionais podem 
ainda assim gerar impacto urbano negativo, mesmo quando 
localizados dentro da cidade, por aumentarem a demanda por 
equipamentos, infraestrutura e serviços, sobrecarregando a situação 
existente. (...) A adequada inserção urbana de um empreendimento 
habitacional é garantida por boa localização na malha urbana, em 
regiões com infraestrutura instalada e providas de serviços e 
equipamentos urbanos. Além disto, o conjunto habitacional bem 
inserido na cidade deve estar próximo a estabelecimentos de 
comércio e serviços e de equipamentos de educação, saúde, cultura e 
lazer. A acessibilidade em tempo adequado a centralidades regionais 
e locais e a integração à rede de transporte público também são 
necessárias. Em outras palavras, um empreendimento habitacional 
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bem inserido na cidade é aquele comprometido com processo de 
urbanização justo e democrático, que garanta qualidade de vida aos 
moradores e aos demais cidadãos impactados por ele, direta ou 
indiretamente.7 

 

Diante do exposto, orienta-se a instauração de Procedimento 

Administrativo próprio objetivando acompanhar o bom deslinde da 

implantação do empreendimento em tela, para salvaguarda do direito à 

moradia digna, da ordem urbanística e do meio-ambiente natural. 

 

É a consulta. 
 

 Curitiba, 10 de outubro de 2014. 
 
 
 
 

ODONÉ SERRANO JÚNIOR 
Promotor de Justiça 

 

 
 
 

THIAGO DE AZEVEDO PINHEIRO HOSHINO 
Assessor Jurídico 

                                                
7 FERREIRA, João Sette Whitaker (coord.). Produzir casas ou construir cidades? Desafios para 
um novo Brasil urbano: parâmetros de qualidade para a implantação de projetos habitacionais 
e urbanos. São Paulo: Editora FUPAM, 2012pp. 67-68.  
 


