
 
 
 
 
 

Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Habitação e Urbanismo 
 
 

 1

CONSULTA N. 55/2013 

 

Procedimento Administrativo n. MPPR-0046.13.006350-9/CAOPJ-HU 

 

EMENTA: ALIENAÇÃO DE LOTES PÚBLICOS NO 
ÂMBITO DE PROGRAMAS DE HABITAÇÃO DE 
INTERESSE SOCIAL. DISPENSA DE LICITAÇÃO. 
INTELECÇÃO DO ARTIGO 17, I, ‘F’, DA LEI 
8.666/1993. VIABILIDADE. PROCEDIMENTOS 
PRELIMINARES DE DESFATEÇÃO, AUTORIZAÇÃO 
LEGISLATIVA, MOTIVAÇÃO DE INTERESSE 
PÚBLICO E AVALIAÇÃO. LOTE URBANIZADO 
CARACTERIZA PRODUTO HABITACIONAL NO 
SNHIS. CONCESSÃO DE USO: INSTRUMENTO 
PRIORITÁRIO NAS AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO 
FUNDIÁRIA. PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA: 
PREFERÊNCIA PARA SEGURANÇA JURÍDICA DA 
MORADIA EM NOVOS EMPREENDIMENTOS. 
POLÍTICAS PÚBLICAS. PROIBIÇÃO DE 
INSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE DE 
REGULAMENTAÇÃO E PREVISÃO DE CRITÉRIOS 
OBJETIVOS DE SELEÇÃO. CONFIGURAÇÃO DE 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA EM CASO DE 
INOBSERVÂNCIA. VEDAÇÃO TERMINANTE DE 
DESAFETAÇÃO DE ÁREAS INSTITUCIONAIS. 

 

 A Promotoria de Justiça da Comarca de Corbélia consulta o Centro de 

Apoio Operacional de Habitação e Urbanismo quanto à possibilidade de 

alienação de lotes integrantes do patrimônio público municipal no âmbito de 

programas habitacionais destinados à população de baixa renda, bem como 
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sobre os critérios e os procedimentos a serem adotados, se viável. Abaixo 

deslindam-se as ponderações deste setor especializado, diante do caso. 

 

1. O CASO 

 

Trata-se de notícia de Projeto de Lei n. 30/2013 encaminhado, em 22 de 

maio de 2013, pelo Gabinete do Prefeito Municipal de Iguatu à Câmara de 

Vereadores, o qual autoriza a alienação de 22 (vinte de dois) lotes pertencentes 

ao Município e localizados nos loteamentos denominados “Cidade de Iguatu” e 

“Novo Iguatu”. Cada lote, nos termos do art. 2º da proposta legislativa, seria 

comercializado pelo valor de R$1.000,00 (um mil reais), restando “desafetados 

de sua natureza de bem público e passam a integrar a categoria de bens 

dominiais” (sic). Por sua vez, a receita auferida das vendas seria destinada ao 

Fundo Municipal de Habitação, instituído pela Lei Municipal n. 543/2011. 

Nos termos da mensagem do Sr. Prefeito Municipal, a medida se 

justificaria “com a criação do programa CASA DA FAMÍLIA” e conseqüente 

melhoria nas condições habitacionais e sanitárias da população de baixa renda, 

aumentando o IDH do Município e gerando empregos na construção civil. 

Assim, o art. 5º do referido Projeto de Lei prevê que os lotes transferidos 

nessa modalidade “deverão ser utilizados exclusivamente para fins residenciais, 

e a construção da casa será realizada através de financiamento junto a Caixa 

Econômica Federal no âmbito do PMCV – Programa Minha Casa Minha Vida, 

sob pena de imediata restituição da titularidade, domínio e posse do imóvel”. 
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Quanto à tributação incidente nas operações, aplicar-se-ia “regime 

especial”, mediante cobrança de Imposto de Transmissão de Bens Imóveis no 

montante de R$1.000,00 (um mil reais); Imposto Predial e Territorial Urbano na 

razão de R$1.000,00 (um mil reais) até o término das construções; e Imposto 

Sobre Serviços de “3% (cinco por cento)” (erro de redação no original). 

Por fim, os critérios estabelecidos para habilitação dos beneficiários 

encontram-se disciplinados no art. 7º da mesma peça, com seguinte epítome: 

 

Art. 7º - Os critérios para a habilitação e escolha das 
famílias a serem beneficiadas, serão os seguintes: 
I – Estar cadastrada junto a Secretaria de Ação Social do 
Município; 
II – Comprovar renda familiar total de 01(um) à 3(três) 
salários mínimos nacionais; 
III – Residir no município a mais de 02(dois) anos; 
IV – Não possuir imóvel; 
V – Atender as condições para financiamento junto com a 
Caixa Econômica Federal; 
VI – As famílias selecionadas deverão obrigatoriamente 
passar pela análise e aprovação do Conselho Gestor do 
Fundo Municipal e Habitacional de Interesse Social. 

 

 A seguir, em atendimento à solicitação da Câmara Municipal de 

Vereadores, foi emitido, na data de 24 de maio do corrente ano, o Parecer 

Jurídico n. 33/2013, o qual concluiu, após minuciosa análise legislativa e 

jurisprudencial, pela descoincidência do Projeto de Lei em tela com o 

ordenamento jurídico brasileiro, “uma vez não respeitadas as disposições 
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contidas no artigo 22, Inciso XXVII e artigo 37, inciso XXI, da Constituição 

Federal, art. 17 da Lei n. 8.666/93, e artigo 90, inciso I da Lei Orgânica”.  

 Tomando ciência da situação, passou a Promotoria de Justiça da Comarca 

de Corbélia a acompanhar o caso, remetendo documentação pertinente para 

análise deste CAOPJ de Habitação e Urbanismo, que passa às considerações. 

 

2. PONDERAÇÕES DO CENTRO DE APOIO DE HABITAÇÃO E URBANISMO 

 

2.1. DA POSSIBILIDADE DE ALIENAÇÃO DE LOTES PÚBLICOS NO ÂMBITO 

DE PROGRAMAS E POLÍTICAS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 

 

Como é notório, regem-se, em nível infraconstitucional, as alienações de 

bens públicos pela Lei n. 8.666/1993, no direito nacional, em conjugada 

inteligência com os estatutos locais, como a Lei Orgânica dos Municípios, a qual 

estabelece o regime jurídico do patrimônio do ente. 

Prima facie, há que se mencionar as disposições contidas no art. 17 da 

Lei 8.666/1993, que irradiam as coordenadas normativas do caso concreto: 

 

Art. 17.  A alienação de bens da Administração Pública, 
subordinada à existência de interesse público 
devidamente justificado, será precedida de avaliação e 
obedecerá às seguintes normas: 
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I - quando imóveis, dependerá de autorização legislativa 
para órgãos da administração direta e entidades 
autárquicas e fundacionais, e, para todos, inclusive as 
entidades paraestatais, dependerá de avaliação prévia e 
de licitação na modalidade de concorrência, dispensada 
esta nos seguintes casos: 

(...) 

f) alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão 
de direito real de uso, locação ou permissão de uso de 
bens imóveis residenciais construídos, destinados ou 
efetivamente utilizados no âmbito de programas 
habitacionais ou de regularização fundiária de interesse 
social desenvolvidos por órgãos ou entidades da 
administração pública;   

 

 Sobre tais modalidades de dispensa de licitação, comenta Marçal Justen 

Filho que “a lei dispensa a sua realização, fundando-se num juízo de 

proporcionalidade. São os casos em que se pode estimar que os benefícios 

potencialmente extraíveis de uma licitação serão insuficientes para justificar os 

encargos necessários à sua realização”1. Deveras, não se consubstancia 

legítimo submeter ao regime geral da concorrência aqueles grupos sociais mais 

vulneráveis, em decorrência, precisamente, de sua baixa capacidade 

econômica. Em tais situações, a própria lei antecipa a ponderação de valores 

constitucionais em jogo, conciliando o direito fundamental à moradia digna 

(art. 6º, caput, da Carta Magna) com a proteção do patrimônio público (art. 5º, 

LXXIII e art. 23, I), de modo que se não configure lesão a qualquer deles. 

                                                        
1 FILHO, Marçal Justen. Curso de Administrativo. 4ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 384. 
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 Na ordem jurídica pós-constitucional, como é notório, não está a 

propriedade pública imunizada de também atender à sua função social. Se, 

diante da sistematização adotada pelo direito brasileiro (bens de uso comum do 

povo, bens especiais e bens dominicais), nenhuma das espécies de terras 

estatais pode furtar-se ao imperativo jus-fundamental, a questão se mostra, 

sobretudo, relevante quanto à última tipologia. Na dicção de Sílvio Luís Ferreira 

de Oliveira: “Estes bens, por não estarem subordinados a um interesse público 

específico, devem atender integralmente às regras concretizadoras do princípio 

da função social da propriedade”2. Ainda que este não seja o cenário dos autos, 

conforme se sugerirá adiante (item 2.3.), vale salientar a interpretação geral. 

 Nessa esteira, há que se compreender o ideário da supremacia do 

interesse público antes como uma diretriz relacional que conforma eventuais 

conflitos entre os particulares e o Estado, do que como privilégio absoluto e 

intangível. É o que defende o professor Humberto Bergmann Ávila, ao ressaltar 

que “o discutido ‘princípio da supremacia’ explica, antes, uma ‘regra de 

preferência”3. Ademais, a centralidade dos direitos fundamentais implica em 

deslocamentos na doutrina administrativista, sob a ótica material. A 

preponderância do interesse público não se fundamenta em si mesma. Ao 

contrário, a inextricável feição de proporcionalidade da atuação estatal exige 

sempre adequação aos e justificação a partir dos objetivos político-jurídicos 

constitucionais, como ensina Gustavo Binenbjom: 

                                                        
2 OLVEIRA, Sílvio Luís Ferreira da; Função social da propriedade pública. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 156. 
3 ÁVILA, Humberto Bergmann. Repensando o ‘Princípio da supremacia do interesse público sobre o particular’. 
In: Alexandre Pasqualini et al.; Ingo Wolfgang Sarlet (org.). O Direito Público em Tempos de Crise: estudos em 
homenagem a Ruy Ruben Ruschel. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1999, p. 101). 
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Ocorre que todas as aludidas prerrogativas da 
Administração, vistas como desequiparações entre o 
Poder Público e os particulares, não podem ser justificadas 
à luz de uma regra de prevalência apriorística e absoluta 
dos interesses da coletividade sobre os interesses 
individuais. (...) Em primeiro lugar, porque a máxima 
preservação dos direitos individuais constitui porção do 
próprio interesse público. São metas gerais da sociedade 
política, juridicamente estabelecidas, tanto viabilizar o 
funcionamento da Administração Pública, como preservar 
e promover, da forma mais extensa quanto possível, os 
direitos dos particulares. Assim, esse esforço de 
harmonização não se coaduna com qualquer regra 
absoluta de prevalência a priori dos papéis institucionais 
do Estado sobre os interesses individuais privados.4 

 

 Materialmente, não se pode refutar, portanto, que, em tese, a 

destinação de bens dominicais como matéria-prima para o direito fundamental 

à moradia é uma das formas de concretização da função social da propriedade 

pública, não ofendendo, antes homenageando o interesse público: 

 

O mesmo se diga da alienação (ou outras formas de cessão 
do uso) de terrenos ou casas para habitação popular, em 
relação à qual tem-se o art. 17-I-f, autorizando a 
contratação direta para ‘alienação, concessão de direito 
real de uso, locação ou permissão de uso de bens imóveis 
construídos e destinados ou efetivamente utilizados no 

                                                        
4 BINENBOJM, Gustavo. Uma Teoria do Direito Administrativo – Direitos Fundamentais, Democracia e 
Constitucionalização. 2ª Edição. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 114. 
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âmbito de programas habitacionais de interesse social, por 
órgãos ou entidades da Administração Pública 
especificamente criados para esse fim’.5 

 

Por óbvio, não se pode, tampouco, descurar da dimensão procedimental 

que a figura recomenda. Embora o próprio texto legal forneça roteiro 

esmiuçado sobre as etapas indispensáveis para que se proceda à alienação em 

tela, as Cortes de Contas têm, em diversos estados, desdobrado a questão, 

mormente quando se franqueia a possibilidade de doação de bens públicos: 

 

Consulta. Câmara Municipal. Doação de bens imóveis 
públicos a pessoas comprovadamente carentes. 
Possibilidade. Autorização legislativa. Avaliação prévia. 
Irrefutável demonstração de interesse social. Licitação 
dispensada na hipótese do art. 17, I, f, da Lei n. 8.666/93. 
Caráter excepcional. (...) (Consulta n. 835.894, TCE-MG, Rel. 
Cons. Sebastião Helvecio. Data do julgamento: 
07/07/2010). 

 

1 – A doação de bem público imóvel exige: a) 
desafetação, se for o caso; b) autorização em lei 
específica; c) tratar de interesse público devidamente 
justificado; d) prévia avaliação do imóvel; e) dispensada a 
licitação,  nas  hipóteses  previstas em  lei,  inclusive para 
 as  alienações  gratuitas   no âmbito de programas 
habitacionais ou de regularização fundiária  de  interesse 

                                                        
5 SUNDFELD, Carlos Ari.  Licitação e contrato administrativo – de acordo com as leis n. 8.666/93 e n. 8.883/94.  
São Paulo: Malheiros Editores, 1994, p. 51-52. 
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social (art. 17,  inciso I,  alíneas  “b”,  “ f”  e  “h”,  da  Lei   
 nº 8.666/93); (...). (TCE-MG. Processo nº 18.065-3/2008. 
Interessada: Prefeitura Municipal de Diamantino. Relator: 
Conselheiro José Carlos Novelli. Participaram do 
julgamento Conselheiros Valter Albano, Alencar  Soares, 
 Humberto Bosaipo e Waldir Júlio Teis. Julgamento: 
11/03/2009). 

 

BENS PÚBLICOS MUNICIPAIS – PROGRAMAS 
HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL – COOPERATIVAS 
HABITACIONAIS – PERMISSÃO DE USO – DISPENSA DE 
LICITAÇÃO – REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. À 
luz do ordenamento constitucional e da legislação local, o 
Município pode ceder, na forma de Permissão de Uso, área 
de terras destinada a Programas habitacionais de Interesse 
Social para Cooperativas Habitacionais, com a dispensa de 
licitação prevista no art. 17, inciso I, letra f, da Lei nº 
8.666/93, mediante autorização legislativa e prévia 
avaliação. (TCE-RS. Processo nº 8854-02.00/99-2 – 
Interessado: Executivo Municipal de N.H. – Assunto: 
Consulta – Sessão Plenária de 22.03.2000). 

 

 Em conformidade com os marcos do devido processo legal, lato sensu, 

também vinculante para o Poder Executivo, e os princípios reitores da 

Administração Pública, insculpidos no art. 37, caput, da Lei Fundamental, 

qualquer alienação de bem público imóvel, ainda que destinada à promoção de 

programas habitacionais de interesse social deverá ser precedida de: a) 

desafetação, quando possível esta; b) autorização em lei específica; c) 

exposição de justificado interesse público; d) avaliação do imóvel. 
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 Nada obstante, aparente óbice legal ao expediente sob análise reside na 

expressão “bens imóveis residenciais construídos”, constante do art. 17, I, ‘f’, da 

Lei n. 8.666/1993. A despeito da especificação, tendente, em apego à letra seca 

da lei, a restringir esta modalidade de dispensa de licitação apenas às unidades 

habitacionais já edificadas (casas e apartamentos), a hermenêutica sistemática 

do atual Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, consolidado pela 

Lei n. 11.124/2005, aponta em sentido diverso. É, aliás, o próprio art. 11, II, do 

referido diploma que autoriza interpretação ampliadora do escopo da exceção 

do art. 17, I, ‘f’ da Lei de Licitações para abranger, igualmente, lotes 

urbanizados produzidos para fins habitacionais: 

 

Art. 11. As aplicações dos recursos do FNHIS serão 
destinadas a ações vinculadas aos programas de habitação 
de interesse social que contemplem:   
I – aquisição, construção, conclusão, melhoria, reforma, 
locação social e arrendamento de unidades habitacionais 
em áreas urbanas e rurais; 
II – produção de lotes urbanizados para fins habitacionais 
(...) 

 

 Ao aproximar os lotes urbanizados das demais espécies de unidades 

habitacionais construídas, não fere a lógica supor que o legislador, malgrado a 

não revisão da redação do art. 17, I, ‘f’ da Lei 8.666/93, quis estender também 

àqueles o regime jurídico patrimonial e licitatório aplicável a estas. Da mesma 

maneira como ocorre com as edificações efetivamente utilizadas no âmbito de 
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programas e políticas habitacionais, seria um contrassenso exigir concorrência, 

nos recortes convencionais, para acesso a tal produto habitacional.  

Saliente-se, ainda, que a regra não se aplica a qualquer parcela aleatória 

de terra nua, mas apenas ao lote urbanizado em sentido estrito, isto é, “porção 

de terreno com frente para logradouro público em condições de receber 

edificação residencial, comercial, institucional ou industrial”6, in casu, para fins 

unicamente de moradia.  

Nesse viés, os ditos lotes urbanizados podem ser agregados, a partir dos 

critérios técnicos do urbanismo, ao leque de bens imóveis construídos, 

referindo-se a construção, nesses casos, não à unidade habitacional in re ipsa 

(na superfície do imóvel), mas à infraestrutura mínima de que dispõe este, in 

situ, ou ainda em seus arredores e adjacências. Enfim, sendo um produto 

imobiliário, não deixam os lotes regularizados de envolver processos 

construtivos preliminares ditados pelas normas de parcelamento do solo, 

sobretudo e com amplitude nacional, pela Lei n. 6.766/1979.  

Antes mesmo da emergência do Sistema Nacional de Habitação de 

Interesse Social, nos moldes contemporâneos, já o Pretório Excelso dirimira as 

dúvidas sobre a problemática, reputando legítima a alienação de lotes urbanos 

com dispensa de licitação para execução de ações de regularização fundiária: 

 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 
ART.3º, CAPUT E SS, DA LEI N. 9.262, DE 12 DE JANEIRO DE 

                                                        
6 SILVA, José Afonso da. Direito urbanístico brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 334. 
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1996, DO DISTRITO FEDERAL. VENDA DE ÁREAS PÚBLICAS 
PASSÍVEIS DE SE TORNAREM URBANAS. TERRENOS 
LOCALIZADOS NOS LIMITES DA ÁREA DE PROTEÇÃO 
AMBIENTAL – APA DA BACIA DO RIO SÃO BARTOLOMEU. 
PROCESSO DE PARCELAMENTO RECONHECIDO PELA 
AUTORIDADE PÚBLICA. VENDAS INDIVIDUAIS. 
AFASTAMENTO DOS PROCEDIMENTOS EXIGIDOS NA LEI N. 
8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1.993. NECESSIDADE DE 
COMPROVAÇÃO. INEXIGIBILIDADE E DISPENSA DE 
LICITAÇÃO. INVIABILIDADE DE COMPETIÇÃO. ALEGAÇÃO 
DE VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 37, INCISO XXI, 
DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. INOCORRÊNCIA. 

1. A dispensa de licitação em geral é definida no art. 24, da 
Lei n. 8.666/93; especificamente – nos casos de alienação, 
aforamento, concessão de direito real de uso, locação ou 
permissão de uso de bens imóveis construídos e 
destinados ou efetivamente utilizados no âmbito de 
programas habitacionais ou de regularização fundiária de 
interesse social, por órgãos ou entidades da administração 
pública – no ser artigo 17, inciso I, alínea “f”. 

2. Há, no caso dos autos, inviabilidade de competição, do que 
decorre a inexigibilidade de licitação (art. 25 da lei). O 
loteamento há de ser regularizado mediante a venda do 
lote àquele que o estiver ocupando. Consubstancia 
hipótese de inexigibilidade, artigo 25. 

3. Ação direta de Inconstitucionalidade julgada 
improcedente. (STF. Ação Direto de Inconstitucionalidade 
n. 2.990-8/Distrito Federal. Tribunal Pleno. Relator 
Originário: Min. Joaquim Barbosa. Relator para o acórdão: 
Min. Eros Grau. Data do Julgamento: 18/04/2007) 

 

À semelhança do Distrito Federal, que promulgou a norma objeto da 

decisão supra, não se pode dizer que o Município de Iguatu reste de todo 
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desamparado em sua pretensão de alienar lotes seus. Embora sem 

regulamento específico, sua Lei Orgânica antecipou, sob a égide do artigo 111: 

 

Art. 111 – O Município garantirá loteamento nos bairros, 
beneficiando as famílias de baixa renda. 

Parágrafo Único – Cabe ao Poder Público garantir a 
destinação de recursos orçamentários para implantação e 
habitação de interesse da população de baixa renda. 

 

Ainda, embora seja admissível cogitar dos demais institutos previstos em 

lei, quais sejam, “aforamento, concessão de direito real de uso, locação ou 

permissão de uso”, do ponto de vista da maior proteção ao direito à moradia 

digna, no estado atual do direito pátrio, tais alternativas não se mostram 

adequadas para a vertente produção habitacional. Por um lado, a locação, 

como figura eminentemente de direito privado, tem sido descaracterizada, nos 

tribunais superiores, para emprego indiscriminado pela Administração Pública: 

 

ADMINISTRATIVO. CONTRATO INTITULADO ‘DE LOCAÇÃO’, 
FIRMADO PELA ADMINISTRAÇÃO E POR PARTICULAR. 
NATUREZA JURÍDICA DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE 
USO. REGRAS APLICÁVEIS: DE DIREITO PÚBLICO. RECURSO 
NÃO CONHECIDO. I – Ainda que tenha sido intitulado 
“contrato de locação”, o acordo firmado entre a 
Administração e o particular para a instalação de 
lanchonete em rodoviária municipal, configura concessão 
de uso, dando ensejo à aplicação das regras de Direito 
Público não da legislação civil. II – Recurso especial não 
conhecido. “Manutenção “ das decisões proferidas nas 
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instâncias ordinárias. (Superior Tribunal de Justiça. RESP 
717/ SC. Data de julgamento: 11/12/1997. Segunda Turma. 
Min. Relator Adhemar Maciel). 

 

 Em outro giro, as permissões e autorizações de uso são de caráter 

eminentemente precário e discricionário, o que enseja potencial ameaça ao 

direito à moradia digna, em sua dimensão de segurança jurídica da posse, na 

esteira do regramento internacional caro ao Comentário Geral n. 04 sobre o 

Pacto Internacional dos Direitos Humanos Econômicos, Sociais e Culturais (do 

qual o Brasil é signatário), emanado pelo Conselho de Direitos Humanos da 

Organização das Nações Unidas7.  

A mesma lógica cabe em face das concessões de direito real de uso, as 

quais, apesar de gozarem de maior estabilidade e de eficácia real, sujeitam-se à 

revogação, desconstituição ou mesmo desapropriação, quando evidenciado 

interesse público superveniente. E o proposital amesquinhamento da noção 

‘interesse público’ resvale, por vezes, em perigosa arbitrariedade, deixando a 

segurança da moradia a descoberto e ao sabor das circunstâncias8. 

                                                        
7 Documento disponível na íntegra no sítio virtual do CAOPJ-HU: 
http://www.urbanismo.caop.mp.pr.gov.br/arquivos/File/Habitacao/Legislacao/comentario_geral_04_pidesc.p
df 

8 A título exemplificativo, registre-se a recomendação do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, 
segundo a qual imóveis já ocupados para fins de moradia devem, preferencialmente, tornar-se objetos de 
concessão de direito real de uso ou de Concessão de Uso Especial para fins de Moradia (Medida Provisória n. 
2.220/2001) com vistas à regularização fundiária dos ditos assentamentos, pelos excessivos custos econômicos 
e sociais advindos da omissão nas políticas de urbanização, ou mesmo da brusca retomada da posse articulada 
pelo próprio Poder Público: (...) tendo-se em vista que há situações nas quais a retomada da posse, pelo poder 
público, de seus imóveis ocupados pode ser mais cara, tanto sob o aspecto econômico quanto sob o aspecto 
social, e, ainda, que a regularização jurídica dessa posse pode se inserir em relevantes e consistentes políticas 
sociais de urbanização e de habitação, configurando-se atendimento à dignidade humana, pode o Município 
lançar mão de institutos específicos previstos na legislação, sem, contudo, simplesmente, se desfazer de seu 
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Com esta estrutura, prestam-se tais instrumentos mais à regularização 

fundiária de áreas já ocupadas por assentamentos informais do que à produção 

habitacional de novos conjuntos, produção esta que deve almejar a maior 

permanência e estabilidade possíveis aos seus beneficiários, que, de outro 

modo, dificilmente serão estimulados a edificar em imóvel, formalmente, 

alheio. Conquanto a propriedade, nos parâmetros coetâneos, não seja, de fato, 

o único instituto capaz de assegurar o mínimo existencial do direito à moradia 

digna, ela é, in casu, a opção menos lesiva à segurança jurídica, quanto mais em 

face das constantes intempéries oriundas de mudanças nas gestões municipais. 

Ou, por outra vertente, como relata o escorço da história pátria, não se 

exclui o risco dos despudores de ainda arraigado obscurantismo que, ao 

esmaecer o conteúdo de continuidade no tempo no qual deveriam estar 

lastreadas as espécies de concessão de direito real de uso, busca reduzi-las a 

joguete do clientelismo político. Nesse quadro, revela-se a funcionalidade não 

apenas do direito de propriedade, como do direito à propriedade, direito a um 

patrimônio essencial que salvaguarde a existência do sujeito concreto: 

 

Com isso, é possível afirmar que, quando a Constituição 
Brasileira de 1988 tutela o direito à vida - e coloca em um 
primeiro grau o direito de personalidade -, situando em um 
primeiro patamar o sujeito, não está fazendo homenagem 

                                                                                                                                                                             
patrimônio, sem garantia de continuidade das políticas públicas. Nesses casos, a manutenção da posse nas 
mãos dos particulares, conferindo-lhes direito real, pode se mostrar a medida mais adequada e consentânea ao 
interesse público, passível de conformação jurídica por meio I — da concessão de direito real de uso (art. 7º do 
Decreto-Lei n. 271/67, com a redação que lhe foi dada pela Lei n. 11.481/2007) e II — da concessão de uso 
especial para moradia (art. 4º, V, h, do Estatuto da Cidade, Lei n. 10.257/2001) (Consulta n. 835.894, TCE-MG, 
Rel. Cons. Sebastião Helvecio. Data do julgamento: 07/07/2010). 
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àquele sujeito abstrato do sistema clássico. Refere-se a um novo 
sujeito, alguém que tenha uma existência concreta, com certos 
direitos constitucionalmente garantidos: vida, patrimônio 
mínimo (que compreende habitação) e sobrevivência.9 

 

Pelo mesmo motivo, avulta irrazoável a previsão de “imediata 

restituição da titularidade, domínio e posse do imóvel” elencada no art. 5º do 

Projeto de Lei em testilha, condicionada ao acesso futuro e imprevisível a 

crédito dispensado pela União Federal, via programas específicos. Verdade é 

que o art. 17, §4º, da Lei 8.666/199310 previu expressamente hipótese de 

doação com encargo e cláusula de reversão. Também a Lei Orgânica do 

Município de Iguatu, no art. 4º, 3º, faz alusão a esta possibilidade11. A 

fatispecie, porém, é mais útil para situações narradas por Marçal Justen Filho: 

 

Assim, por exemplo, poderá ser do interesse estatal a 
construção de um certo edifício em determinada área. 
Poderá surgir como solução promover uma doação de 
imóvel com encargo para o donatário promover a 
edificação. (...) Em outras hipóteses, porém, o encargo 
assumirá relevância de outra natureza. (...) Assim, por 

                                                        
9 FACHIN, Luiz Edson. Teoria Crítica do Direito Civil: À luz do novo Código Civil Brasileiro. 3ª Ed. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2012, p. 207. 
10 “§4º - A doação com encargo será licitada e de seu instrumento constarão, obrigatoriamente os encargos, o 
prazo de seu cumprimento e cláusula de reversão, sob pena de nulidade do ato, sendo dispensada a licitação no 
caso de interesse público devidamente justificado” 
11 “Art. 4º - É vedado ao Poder Executivo alienar, permitir, conceder ou doar bens públicos e espaços em 
logradouros públicos, para qualquer fim, sem prévia autorização do Poder Legislativo, respeitadas as normas 
gerais estabelecidas pela União na forma do Art. 22, XXVII, da Constituição da República Federativa do Brasil.” 
§ 3º - O Município poderá retornar, sem indenização, os bens e espaços permitidos ou concedidos, desde que 
em desacordo com o contrato.” 
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exemplo, uma entidade assistencial poderá receber 
doação de bens gravada com determinados encargos.12 

 

 Nítido, diante dos exemplos doutrinários, que a cláusula de reversão, 

também denominada “retrocessão”, impõe condição pro futuro como se fator 

resolutivo de negócio jurídico entre privados fosse. Depreende-se daí que deve 

atrelar-se ela a uma obrigação de fazer do donatário, controlável no espaço de 

autonomia de sua vontade, o que não se verifica no caso presente. Vincular a 

titularidade do lote alienado à população de baixa renda a ato administrativo 

que depende da discricionariedade de outro ente federativo é extremar a 

insegurança jurídica de grupo social já hipossuficiente, inviabilizando qualquer 

planejamento familiar e torturando a dignidade da pessoa humana. Ademais, 

em obstaculizado, por qualquer variável, o financiamento federal, tal política 

dará azo a uma série de prováveis conflitos fundiários entre a Administração 

Pública e os possuidores-donatários, desencadeando o ajuizamento de 

medidas de reintegração de posse e reivindicatórias em desaconselhada escala. 

  

2.2. DOS CONTORNOS MÍNIMOS DAS POLÍTICAS HABITACIONAIS 

 

O panorama supra divisado foi diagnosticado também pelo Plano 

Nacional de Habitação, documento técnico de incontestável valia para 

orientação na matéria. O PLANHAB, finalizado no ano de 2009, entre outras 
                                                        
12 FILHO, Marçal Justen. Comentários á Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 11ª Ed. São Paulo: 
Dialética, 2005, p. 181. 
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questões, indica que na formulação e execução de políticas e programas de 

financiamento e produção habitacional, os mecanismos ótimos associam-se 

fortemente aos fatores grupo de atendimento e tipologia do município em que 

se localizam os empreendimentos. Assim, a diretriz nacional é priorizar as 

variedades de produtos habitacionais de acordo com a realidade fática 

identificada no bojo de cada atividade governamental.  De acordo com a 

avaliação do Plano Nacional de Habitação, o lote urbanizado é “adequado para 

regiões de maior disponibilidade de terra. Lote situado em área urbanizada, 

dotado de infraestrutura, representa uma solução mais acessível em termos 

financeiros”13. Ao passo que a unidade pronta serve de referência para ações 

de habitação em regiões com maior densidade populacional: 

 
                                                        
13 BRASIL. Plano Nacional de Habitação, 2009, p. 170. Disponível em:  
http://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosSNH/ArquivosPDF/Publicacoes/Publiicacao_PlanHab_Capa
.pdf. Em outra passagem do Plano, a relação entre produção de lotes e o regramento incidente sobre o 
parcelamento do solo é reforçada: “Considerando que a provisão de lotes urbanizados e legalizados é um dos 
principiais produtos habitacionais destinados à população de baixa renda, sobretudo nos municípios de menor 
dimensão, a revisão da Lei de Parcelamento do Solo Urbano tem um caráter estratégico, pois poderá gerar uma 
impacto importante na produção de lotes urbanizados e na regularização dos irregulares, aspecto de grande 
importância, pois, assim, ela pode se tornar uma garantia real, viabilizando financiamentos para a melhoria da 
moradia popular.” (p. 121). 
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Como suscitam os indicadores coligidos na pesquisa, quanto menor o 

porte do Município e a capacidade financeira dos destinatários do 

programa/política pública, tanto mais adequado o acesso ao lote edificável: 
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 Essencial, portanto, é que o Município de Iguatu proceda a um 

diagnóstico efetivo da realidade local que resulte em processo de 

planejamento carreado pelo princípio da eficiência, preferivelmente 

incorporado ao, ou, no mínimo, em diálogo com o Plano Local de Habitação de 

Interesse Social já constituído14. O PLHIS tem justamente o condão de prever 

modalidades, critérios e procedimentos de atendimento voltados a cada uma 

das situações levantadas em capo e debatidas com participação democrática.  

Em contrapartida, a simples menção em exposição de motivos do Projeto 

de Lei a certo “Programa Casa da Família” não reverbera na possibilidade 

automática de que o Poder Executivo se valha da exceção do art. 17, I, ‘f’ da Lei 

n. 8.666/1993. Ao contrário, o dispositivo, por sua feição extraordinária, deve 

submeter-se a fiscalização que vise apurar a real existência de tal programa, 

nos termos de política pública de caráter universal e consistente, com critérios 

e regras claras, objetivamente aferíveis e disciplinados em marco normativo 

próprio, independente e previamente editado15, sob pena de violação aos 

princípios da legalidade e da isonomia, como observa Marçal Justen Filho: 

 

A cláusula de “interesse social” exclui programas 
governamentais que não sejam aptos a beneficiar amplos 

                                                        
14 Segundo informações obtidas junto ao Ministério das Cidades, o Município de Iguatu aderiu formalmente ao 
Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social em julho de 2007, protocolando seu Plano Local de 
Habitação de Interesse Social em março de 2013 (anexo 1). 

15 “O estado tem a obrigação de constituir uma legislação, com instrumentos, um programa e um plano de 
ação sobre uma nova reestruturação da política habitacional, de modo a garantir ao indivíduo o direito à 
moradia (...)” (SOUZA, Sérgio Iglesias Nunes de. Direito à Moradia e de Habitação. 2ª. Edição. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2008, p. 252). 
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extratos da população. Em qualquer caso, o dispositivo 
enfocado não autoriza ofensa ao princípio da isonomia. O 
interesse de beneficiar parcelas de uma baixa renda afasta 
licitação norteada a obter o preço mais elevado. Porém, a 
Administração Pública não estará legitimada a escolher 
arbitrariamente os beneficiários das transferências. 
Deverão ser concedidas oportunidades equivalentes a 
todos os potenciais interessados. Em princípio, sequer se 
afiguram adequados os critérios da “antiguidade de 
inscrição” praticados por inúmeras entidades que atuam 
nesse setor. Os resultados, usualmente, são incompatíveis 
com os próprios interesses que se buscam atender. Melhor 
seria estabelecer critérios de seleção vinculados tanto à 
necessidade do particular quanto à própria sorte 
(sorteio).16 

 

 No tocante ao “Programa Casa da Família” e à metodologia eleita pelo 

Município de Iguatu para a alienação dos bens imóveis supramencionados, tais 

requisitos não se vislumbram. Nem se pôde comprovar a suficiência dos 

critérios de seleção adotados no art. 7º do Projeto de Lei n. 30/2013. Se é 

louvável a iniciativa de enfrentar o déficit habitacional que assola as cidades 

brasileiras, a missão inscrita no art. 23, IX, CF/88 (“promover programas de 

construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de 

saneamento básico”), compartilhada por todos os entes da Federação, acarreta 

responsabilidade objetiva pela qualidade e eficiência das políticas públicas, 

corporificada na doutrina brasileira na figura da proibição de insuficiência: 

 

                                                        
16 FILHO, Marçal Justen. Comentários á Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 11ª Ed. São Paulo: 
Dialética, 2005, p. 179-180. 
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Esse conceito foi esboçado com vistas a uma dimensão 
prestacional dos Direitos Fundamentais, relativa ao nível 
de dever de proteção do Estado a esses direitos. Por esse 
motivo ele pode ser transposto para a função promocional 
dos Direitos Fundamentais veiculados por meio de 
políticas públicas. Nesse sentido, assim como não é dado 
ao aparato estatal proteger de forma insuficiente um 
direito, também não pode realizar a prestação material 
prevista em uma norma de direito fundamental de modo a 
não suprir a pretensão jurídica que ele gera a seus titulares 
ou destinatários. (...) Não há margem, nem argumento 
jurídico suficiente para se afastar a existência do dever 
estatal correspondente à proibição da insuficiência 
relativamente aos Direitos Fundamentais sociais, até 
mesmo porque a prestação desses direitos foi colocada 
pelo constituinte brasileiro “como um direito de todos e 
dever do Estado”.17 

 

 Nesse diapasão, é insuficiente, como política pública, a medida de prover 

tão somente os lotes urbanos, sem qualquer forma de assistência técnica ou de 

apoio à aquisição de material de construção adequado. À parte o acesso à terra 

urbanizada, outras ações são necessárias para garantir o direito à moradia 

digna, mesmo quando se opta pela autoprodução, qual afirma Patrícia Gazola: 

  

Em paralelo à questão do acesso à terra, tem-se a 
necessidade de acesso a meios que viabilizem a 
construção regular. Depende do acesso ao crédito 

                                                        
17 BREUS, Thiago Lima. Políticas Públicas no Estado Constitucional: problemática de concretização dos Direitos 
Fundamentais pela Administração pública brasileira contemporânea. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2007, p. 
261. 
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construtivo, ou obtenção de materiais de construção a 
custo subsidiado. A regularidade construtiva também deve 
ser viabilizada pela Administração pública mediante a 
implantação de projetos que viabilizem acesso à 
assistência técnica de engenheiros e arquitetos no 
momento da autoconstrução. Outro fator relevante diz 
respeito às condições de aquisição da moradia e 
capacidade de suportar os custos da legalidade. Os 
programas habitacionais podem viabilizar a moradia de 
forma gratuita ou onerosa. Nas duas formas, sem que haja 
uma política de subsídios esse direito não poderá ser 
apropriado pelo cidadão de baixa renda. Mesmo em casos 
de doações, a inadequação da execução das políticas 
públicas pode forçar o beneficiário a abrir mão de seu 
direito, quando não possui renda capaz de arcar com os 
custos da legalidade.18 

 

 Outrossim, insuficiente a política ensejada pelo Município de Iguatu, na 

medida em que, ao que tudo indica, pretende que os particulares beneficiários 

acessem, individualmente e por sua conta e risco, financiamento do Programa 

Minha Casa Minha Vida para a construção das unidades residenciais sobre os 

lotes alienados. Ora, o próprio funcionamento do PMCMV, estipulado na Lei n. 

11.977/2009 e posteriores alterações, alberga a cumulação de subvenções 

federais e municipais, de maneira que os terrenos transferidos poderiam ser 

oferecidos não apartadamente, qual se verifica, mas como contrapartida local 

dentro de um projeto específico19, o que desburocratizaria o processo: 

                                                        
18 GAZOLA, Patrícia Marques. Concretização do direito á moradia digna: teoria e prática. Belo Horizonte> 
Editora Fórum, 2008, p. 114-115. 

19 Segundo listagem da secretaria Nacional de Habitação, inclusive, o Município de Iguatu foi contemplado com 
financiamento de 25 (vinte e cinco) unidades no âmbito do PMCMV, a partir de proposta submetida pelo 
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Art. 6o  A subvenção econômica de que trata o inciso I do 
art. 2o será concedida no ato da contratação da operação 
de financiamento, com o objetivo de:    

(...) 

§ 2o  A subvenção poderá ser cumulativa com subsídios 
concedidos no âmbito de programas habitacionais dos 
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.  

 

Isto posto, escassos os recursos como são, especialmente a terra 

urbanizada e hábil para comportar moradia digna, não pode o administrador se 

furtar a alocá-los de maneira planejada, racional e justa (democraticamente 

formulada e isonomicamente implementada). Por exemplo, fundamental que 

se assegure o trabalho social continuado na consecução do programa. O 

estabelecimento de critérios claros é também etapa inexorável da construção 

da política pública, permitindo assegurar a lisura de seu posterior 

desenvolvimento pelo Executivo. O mesmo Programa Minha Casa Minha Vida 

exige a adesão a um conjunto de parâmetros de seleção e de priorização 

ditados pela Lei 11.977/2009, sem prejuízo de eventuais critérios locais, desde 

que previamente aprovados pelos respectivos conselhos de habitação: 

 

Art. 3o  Para a indicação dos beneficiários do PMCMV, 
deverão ser observados os seguintes requisitos:    

                                                                                                                                                                             
Governo do Estado do Paraná, de protocolo n. 006124.01.02/2011-11 (anexo 2). Há que se apurar se os lotes 
ora sujeitos à alienação não o serão, a despeito da ausência de menção, para tal empreendimento. 
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I - comprovação de que o interessado integra família com 
renda mensal de até R$ 4.650,00 (quatro mil, seiscentos e 
cinquenta reais);    

II - faixas de renda definidas pelo Poder Executivo federal 
para cada uma das modalidades de operações;    

III - prioridade de atendimento às famílias residentes em 
áreas de risco ou insalubres ou que tenham sido 
desabrigadas;    

IV - prioridade de atendimento às famílias com mulheres 
responsáveis pela unidade familiar; e   

V - prioridade de atendimento às famílias de que façam 
parte pessoas com deficiência.   

§ 1o  Em áreas urbanas, os critérios de prioridade para 
atendimento devem contemplar também:  

I – a doação pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos 
Municípios de terrenos localizados em área urbana 
consolidada para implantação de empreendimentos 
vinculados ao programa;  

II – a implementação pelos Estados, pelo Distrito Federal e 
pelos Municípios de medidas de desoneração tributária, 
para as construções destinadas à habitação de interesse 
social;  

III – a implementação pelos Municípios dos instrumentos 
da Lei no 10.257, de 10 de julho de 2001, voltados ao 
controle da retenção das áreas urbanas em ociosidade.  

(...) 

§ 4o  Além dos critérios estabelecidos no caput, os Estados, 
Municípios e Distrito Federal poderão fixar outros critérios 
de seleção de beneficiários do PMCMV, previamente 
aprovados pelos respectivos conselhos locais de habitação, 
quando existentes, e em conformidade com as respectivas 
políticas habitacionais e as regras estabelecidas pelo Poder 
Executivo federal. 
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§ 5o  Os Estados, Municípios e Distrito Federal que 
aderirem ao PMCMV serão responsáveis pela execução do 
trabalho técnico e social pós-ocupação dos 
empreendimentos implantados, na forma estabelecida em 
termo de adesão a ser definido em regulamento.  

 

In casu, não resta esclarecido se os critérios locais previstos no Projeto 

de Lei n. 30/2013 foram debatidos e aprovados no Conselho Municipal de 

Habitação, como prescreve a legislação de regência. A sobreposição de 

atribuições e programas díspares do Município não pode, nesse quadro, 

prestar-se à burla das normas federais. Similarmente, nebulosa a forma como o 

“Programa Casa da Família”, seus procedimentos e critérios serão 

compatibilizados com aqueles do “Programa Minha Casa, Minha Vida”.   

Situações análogas são recorrentes. Não por outra razão, o Tribunal de 

Justiça do Estado do Paraná, em recente julgado, reiterou posicionamento 

segundo o qual a inobservância dos critérios reguladores de programa 

habitacional configura, indubitavelmente, improbidade administrativa: 

 

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 
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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) 

 

 Pelo primado da auto-vinculação do Município, caso haja 

descumprimento das normas por ele mesmo editadas para otimizar o fluxo da 

política ou do programa habitacional, aplica-se o mesmo entendimento acima 

veiculado, sugerindo-se a maior precaução para que os parcos recursos do 

Erário Público não sejam dilapidados sem que se atinja, pragmaticamente, a 

população mais vulnerável e mais carecedora da prestação estatal. 

 

2.3. DA VEDAÇÃO DE DESAFETAÇÃO DE ÁREAS INSTITUCIONAIS 

DECORRENTES DE PARCELAMENTOS DO SOLO URBANO 

 

A despeito das considerações supra dimanadas, o caso concreto 

apresenta indícios que extrapolam a moldura fática convencional. A análise 
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efetuada pela equipe deste Centro de Apoio Operacional de Habitação e 

Urbanismo detectou que os 22 (vinte e dois) lotes objetos da desafetação legal 

caracterizam-se como potenciais áreas institucionais decorrentes de 

loteamentos previamente aprovados pela Municipalidade, transferidas ao 

patrimônio desta por força da Lei n. 6.766/1979 e da Lei de Parcelamento do 

Solo de Iguatu (não disponibilizada virtualmente). Tais imóveis, conforme 

amplamente veiculado na doutrina e na jurisprudência pátrias, constituem 

bens de uso comum do povo de natureza sui generis, vocacionados à instituição 

de praças públicas e/ou à implantação de equipamentos comunitários, não 

passíveis, portanto, de receber destinação diversa. O entendimento de que sua 

desafetação (desinstitucionalização) não é viável foi adotado por este setor 

especializado no bojo da Consulta n. 28/201320 - relativa, justamente, à 

produção de casas populares por ente municipal -, ressalvadas tão somente 

situações de evidente prejuízo ao direito fundamental à moradia digna, como 

quando verificada a existência de assentamentos informais consolidados 

nesses terrenos, ensejadores de ações de regularização fundiária. 

 

 

 

 

 

 
                                                        
20 Disponível na íntegra em: http://www.urbanismo.caop.mp.pr.gov.br/arquivos/File/Consulta_28_Foz__1.pdf 



 
 
 
 
 

Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Habitação e Urbanismo 
 
 

 30 

3. CONCLUSÕES 

 

Diante do todo exposto, conclui-se: 

 

a) não infringe, em tese, o espírito da Lei n. 8.666/1993 a alienação, 

gratuita ou onerosa, de bens imóveis não construídos, no âmbito de 

efetivas políticas ou programas públicos de habitação de interesse social, 

desde que adequados os lotes para edificação e uso residencial; 

b) não pode o Poder Público valer-se da exceção do art. 17, I, ‘f’, da 

sobredita Lei de Licitações (8.666/1993) para promover solução pontual 

de habitação, sem constituir, de fato e de direito, verdadeira política 

habitacional de caráter universal e irrestrito, o que não ocorreu no caso 

em tela. Em sua elaboração e execução, devem ser respeitados os 

princípios da isonomia, legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência que regem a Administração Pública, prevendo-se 

critérios objetivamente aferíveis de priorização de atendimento, sob 

pena de incorrer o gestor em improbidade administrativa; 

c) viola o direito à moradia digna, na dimensão da segurança jurídica da 

posse, a existência de cláusula de retrocessão dos lotes alienados, 

dependente de variáveis externas à vontade do beneficiário, tais como a 

aprovação a posteriori de financiamento para a construção da unidade 

habitacional em linhas de crédito disponibilizadas pela União Federal;  
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d) sendo as áreas institucionais impassíveis de desafetação, pelo dano 

irreparável à ordem urbanística, em se constatando essa a natureza dos 

lotes in casu, inservíveis passam a ser os mesmos para o tipo de 

utilização envidado pelo Município de Iguatu, cabendo, para coibir sua 

alienação, a adoção das medidas judiciais e extrajudiciais pertinentes.  

É o entendimento deste CAOP de Habitação e Urbanismo. 

 

Curitiba, 09 de agosto de 2013. 
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