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Solicitante:  Centro  de  Apoio  das  Promotorias  de  Justiça  de  Proteção  ao  Patrimônio

Público e à Ordem Tributária.  

Ref.: Análise da Lei n° 502/2009 do Município de … que “autoriza o Poder Executivo

Municipal a fornecer projeto arquitetônico gratuito para construção de residências com

área até 70,00 m²”. 

EMENTA:  ASSISTÊNCIA TÉCNICA.  DIPLOMA MUNICIPAL QUE
DEVE  SE  AMOLDAR  AOS  LINDES  DA  LEI  11.888/2008.
PRINCÍPIOS  DA  EFICIÊNCIA,  MORALIDADE,  IGUALDADE  E
IMPESSOALIDADE  ADMINISTRATIVOS.  SERVIÇOS  QUE
ENVOLVEM RECURSOS PÚBLICOS, AINDA QUE HUMANOS E,
PORTANTO,  DEVEM  ESTAR  INSERIDOS  EM  POLÍTICA
HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL.  CRITÉRIOS SOCIAIS
PARA SELEÇÃO  DOS BENEFICIÁRIOS  QUE  EXTRAPOLAM  A
METRAGEM DA CONSTRUÇÃO. ATENDIMENTO QUE SE DEVE
PAUTAR  EM  SISTEMA  TRANSPARENTE  E  COM
TRANSPARÊNCIA.  RISCO  DE  DESEMPENHO  INDEVIDO  DE
ATIVIDADE  ECONÔMICA  AFASTÁVEL,  EM  TESE,  COM
APRIMORAMENTO  DO  MARCO  REGULATÓRIO  QUE
CONFIGURE  O  INTERESSE  SOCIAL.  LOTE  QUE  DEVE  SER
REGULAR  E  ANALISADO  CASO  A  CASO  FACE  AOS
PARÂMETROS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO. INDEFINIÇÃO
SOBRE  TAXAS  E  CUSTOS.  PROJETO  ARQUITETÔNICO.
ATRIBUIÇÃO  EXCLUSIVA  DE  ARQUITETO  URBANISTA.
ANOTAÇÃO  DE  RESPONSABILIDADE  TÉCNICA.   ACERVO.
IMPOSSIBILIDADE DE REPLICAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO.

1. Da Assistência Técnica como ação da Política Habitacional Local

Em análise, a Lei Municipal n° … de …/PR que visa autorizar o Poder Executivo a

“fornecer projeto arquitetônico gratuito para a construção de residências com área de até
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70 m²”, aparentemente, em função do limite de área total construída. 

Trata-se de tentativa de auxiliar famílias de baixa renda a acessarem a habitação

regular e adequada, entendida aqui como aquela que cumpre as exigências formais de

licenciamento urbanístico e atende aos requisitos mínimos de habitabilidade. Goza, sem

dúvida, a municipalidade de competência para  promover programas de construção de

moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico, à luz do art.

23, IX da CF/88. Tal proposta, contudo, se assemelha muito ao proposto pela Lei Nacional

11.888/2008, que “assegura o direito das famílias de baixa renda à assistência técnica

pública e gratuita para o projeto e a construção de habitação de interesse social, como

parte integrante do direito social à moradia previsto no  art. 6  o     da Constituição Federal”

(Art. 1°) e prevê a transferência de recursos da União1 para os Estados e Municípios para

a prestação desses serviços. Assim, deverá considerar as balizas nacionais da matéria.

Note-se que a assistência técnica, nos moldes previstos pela legislação nacional,

tem sido muito pouco utilizada em função da escassez de recursos da União destinados a

esse  fim.  Diante  dessa  lacuna,  muitos  Municípios  brasileiros  vêm  criando

regulamentações específicas para a implementação de assistência técnica com recursos

próprios como uma das ações de sua política de habitação de interesse social. 

Nesse sentido, o Plano Nacional de Habitação (PlanHab)2 estabeleceu, entre suas

estratégias,  o  apoio  ao  autoempreendimento  da  casa  própria  e  aos  processos  com

autogestão e cooperativados, buscando:

(…) a  introdução de um  programa específico  de assistência  técnica voltado  à
qualificação  das  unidades  habitacionais  autopromovidas,  dando  respaldo  a
soluções de qualidade, sugerindo alternativas que melhorem a habitabilidade e
oriente as ampliações. Parte das unidades autopromovidas resultam em moradias

1 Art. 3o A garantia do direito previsto no art. 2o desta Lei deve ser efetivada mediante o apoio financeiro da
União aos Estados,  ao Distrito  Federal  e  aos Municípios para a  execução de serviços permanentes e
gratuitos de assistência técnica nas áreas de arquitetura, urbanismo e engenharia. 
2O  Plano  Nacional  de  Habitação,  elaborado  pelo  Ministério  das  Cidades,  é  o  instrumento  básico  do
planejamento  habitacional  no  Brasil,  tendo  sua  aprovação  recomendada  pelo  Conselho  Nacional  das
Cidades  no  ano  de  2010  (Resolução  Recomendada  do  Concidades  n°85/2010  –  disponível  em:
http://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosCidades/ArquivosPDF/Resolucoes/Resolucao_n85.pdf).
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com  certo  grau  de  precariedade,  por  serem  construídas  sem  conhecimento
técnico, materiais de pouca qualidade e ao longo de muitos anos de construção.
(MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2010, p. 143)3.

Segundo o PlanHab a assistência técnica, normalmente vinculada à disponibilidade

de um lote regular e de cesta de materiais de construção é considerada pela literatura

como  a  alternativa  mais  adequada,  em  tese  com  melhor  custo-benefício,  para  o

atendimento das famílias de mais baixa renda e que necessitam de subsídio público para

responder sua demanda por habitação. Tal alternativa torna-se ainda mais relevante em

Municípios pequenos em que comumente há uma significativa oferta de lotes. 

Considerou-se que, nos municípios de menor porte e com maior disponibilidade de
terra, o produto lote urbanizado, com cesta de material e assistência técnica é a
opção de referência e prioritária para as famílias dos Grupos de Atendimento que
requerem subsídio. (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2010,  p. 172)

Por isso mesmo o PlanHab previu a seguinte distribuição de produtos habitacionais

entre os diferentes tipos de Município:

Fonte: Ministério das Cidades, 2010, p. 172.

3 MINISTÉRIO DAS CIDADES. Plano Nacional de Habitação. Versão para debates. Brasília: Ministério
das Cidades/ Secretária Nacional de Habitação, 2010. 
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Nesses  termos  a  presente  lei  só  se  justifica  se  inserida  em  um  programa

habitacional que vise prover a demanda habitacional do Município de ..., demanda essa

pouco representativa em termos absolutos (apenas 78 domicílios em área urbana), porém

bastante significativa em termos relativos (aproximadamente 10% do total de domicílios),

sendo, inclusive, superior à média do Estado do Paraná4. 

Nada  obstante,  se  o  objetivo  é  a  redução  do  Déficit  Habitacional  Municipal,

imprescindíveis alguns ajustes para que tal “fornecimento de projetos” não se transforme

apenas em uma atividade econômica exercida pelo Município, inclusive podendo gerar, se

mal empregada, desleal concorrência com a iniciativa privada, e sem se constituir em uma

ação estruturada para dar resposta à significativa carência de habitações5. 

O primeiro ajuste necessário é uma delimitação mais precisa de quem serão os

beneficiários dessa política. Nesse quesito, o recorte delineado no artigo 2° “os projetos

fornecidos  serão  modelos  pré-estabelecidos  (…)  e  terão  áreas  de  42,00m²,  48,00m²,

50,00m²,  63,00m²  e  70,00m²,  podendo  o  interessado  apresentar  croqui  específico”  é

demasiadamente abrangente. Somente a área das edificações não garante que sejam

essas as famílias efetivamente em situação de maior vulnerabilidade do ponto de vista da

demanda  habitacional,  sendo  necessário  o  estabelecimento  de  critérios  que  possam

avaliar isso, como, por exemplo, renda e capacidade de endividamento. Nesse aspecto, a

Lei  11.888/2008 estipulou  a  faixa  de  renda  a  ser  primordialmente contemplada pelos

serviços de assistência técnica, qual seja, a de famílias de até 3 salários mínimos:

Art. 2o  As famílias com renda mensal de até 3 (três) salários mínimos, residentes
em áreas urbanas ou rurais, têm o direito à assistência técnica pública e gratuita
para o projeto e a construção de habitação de interesse social para sua própria
moradia. 

Ademais,  prioridade  deveria  ser  assegurada  ao  atendimento  de  famílias  com

4 Informações obtidas a partir do estudo Déficit Habitacional no Brasil, 2010 da Fundação João Pinheiro. 
5 Este  Centro  de  Apoio  já  formulou  consulta  acerca  dos  contorno  mínimos  da  política  habitacional,

disponível em: http://www.urbanismo.mppr.mp.br/arquivos/File/Consulta55_2013.pdf 
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mulheres  responsáveis  pela  unidade  familiar  (como,  inclusive,  consta  das  Leis

11.124/2005 e 11.977/2009) ou integradas por pessoa com deficiência, ao par de outras

hipóteses de vulnerabilidade social e ambiental. É necessária a previsão, ainda, de algum

mecanismo  de  seleção,  controle,  transparência  e  acompanhamento  dos  beneficiários

dessa  política,  respeitando  os  princípios  da  legalidade,  isonomia,  moralidade,

impessoalidade  e  eficiência  administrativos  (art.  37,  CF/88).  Os  mesmos  podem  ser

melhor  homenageados  por  meio  de  cadastro  de  demanda/sistema  de  informação  e

atendimento  coordenados  por  órgãos  colegiados  em  que  haja  representação  da

sociedade civil, preferencialmente os Conselhos de Habitação de Interesse Social e/ou

Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social6, conforme disciplina o art.

3o, §4o da Lei 11.888/2008:

§ 4o  A seleção dos beneficiários finais dos serviços de assistência técnica e o
atendimento direto a eles devem ocorrer por meio de sistemas de atendimento
implantados  por  órgãos  colegiados  municipais  com composição  paritária  entre
representantes do poder público e da sociedade civil. 

Além de  uma  definição  mais  precisa  do  beneficiário  da  política  habitacional  é

preciso conjugar essa ação com outros elementos para a consecução dos objetivos do

diploma. Para que de fato se garanta uma unidade habitacional pronta, além do projeto

arquitetônico aprovado e do acompanhamento da execução da obra, o fornecimento de

parte dos materiais de construção necessários, ou pelo menos da oferta de crédito para a

aquisição dos mesmos, são essenciais na redução da demanda habitacional municipal. 

Outra dimensão não abordada pela Lei é apreciação sobre a regularidade do lote

em  que  será  erigida  a  edificação,  bem  como  a  observância  do  devido  trâmite  de

licenciamento. Para a emissão do alvará de construção, conforme previsto no artigo 4° do

6 Vale mencionar que, em consulta ao sistema do Ministério das Cidades, verificou-se que o Município de
… possui  um Plano  Local  de Habitação de Interesse Social,  dessa forma,  o  fornecimento de projetos
arquitetônicos gratuitos deveria estar nele consignado. E, caso não esteja, cabe apreciação do Conselho
Gestor do Fundo Municipal de Habitação para que este verifique a compatibilidade destes com o plano e
estabeleça critérios de priorização de beneficiários e investimentos para esse tipo de ação. 
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diploma municipal, é preciso constatar-se, antes de mais nada a regularidade do lote7,

verificando se esse é fruto de um parcelamento regular e se a titularidade deste coincide

com o solicitante do projeto, ou se esse possui ao menos título que o habilite a requerer

construção no local. O conceito jurídico de lote, nos termos do art. 2o, §4o da Lei 6.766/79

(“o  terreno  servido  de  infra-estrutura  básica  cujas  dimensões  atendam  aos  índices

urbanísticos definidos pelo plano diretor ou lei municipal para a zona em que se situe”),

exige  essa  apreciação,  imóvel  a  imóvel,  da  regularidade  da  terra,  sob  pena  de  se

autorizar edificação e consolidação de áreas não servidas e em contrariedade à lei.

Na mesma toada,  não se pode olvidar  que a possibilidade da construção com

finalidade residencial  depende de análise individualizada da lei  de zoneamento, uso e

ocupação do solo incidente, bem como possíveis restrições ambientais ou outras áreas

não  edificáveis.  Não  por  outra  razão,  estes  são  objetivos  da  assistência  técnica,  de

acordo com o art. 2o, §2o, III e IV da Lei 11.888/08:

§ 2o  Além de assegurar o direito à moradia, a assistência técnica de que trata este
artigo objetiva: 

(...)

III - evitar a ocupação de áreas de risco e de interesse ambiental; 

IV  -  propiciar  e  qualificar  a  ocupação do  sítio  urbano em consonância  com a
legislação urbanística e ambiental. 

Outrossim, o diploma negligencia a responsabilidade pelo pagamento de eventuais

taxas no processo de licenciamento da edificação. Usualmente, a aprovação de projetos

arquitetônicos gera uma série de custos junto à municipalidade, não restando claro se

esses projetos estarão isentos destas ou se serão arcadas pelo requerente. Em caso de

isenção, o que não é inviável, recomenda-se remissão expressa à legislação municipal

pertinente, tal como o Código de Obras. 

7 É possível a concessão de assistência técnica em área de ocupação irregular, desde que haja a clara
previsão de regularização dessas famílias no local,  já formalizadas em um projeto de regularização
fundiária, caso contrário tem-se o risco de oferecer subsídios públicos para uma edifcação, que não
poderá permanecer no local. 
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 Assim, conquanto louvável  a iniciativa municipal  em prestar assistência técnica,

para que essa ação não seja desviada de seu intuito mais nobre e tangencie o indevido

exercício de atividade econômica pelo Poder Público fazem-se necessárias importantes

alterações,  destacadamente:  (i)  estabelecimento claro de quem serão os beneficiários

dessa política,  utilizando critérios  socioeconômicos e não de metragem das unidades

habitacionais;  (ii)  conjugação  da  ação  de  fornecimento  de  projetos  com  a  cesta  de

materiais de construção e produção de lotes urbanizados; (iii) especificação, na Lei, da

necessidade de comprovar a regularidade do lote em questão bem como a possibilidade

de  edificar  no  mesmo,  segundo  análise  do  zoneamento  incidente  no  imóvel;  (iv)

declinação  de  quem  será  responsável  pelas  custas  do  processo  de  licenciamento

urbanístico ou se haverá isenção das taxas respectivas; (v) compatibilização, se ainda

não o tiver feito, entre as ações propostas na presente Lei com as iniciativas previstas

pelo  Plano  Local  de  Habitação  de  Interesse  Social;  (vi)  incorporação  dodo  Conselho

Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social ou de órgão colegiado com

gestão democrática análogo nos processos e sistemas de seleção dos beneficiários.

2.  Da necessidade de profissional  de arquitetura e urbanismo na elaboração de

projeto arquitetônico

A Lei 502/2009 estabelece em seu artigo 2° que o Município fornecerá projetos

com “modelos pré-estabelecidos” e que a taxa de anotação de responsabilidade técnica

será suportada pelo proprietário. Todavia, cabe destacar que a elaboração de projetos

arquitetônicos é atribuição exclusiva do profissional formado em arquitetura e urbanismo,

por força do art.  2o,  da superveniente Lei 12.378/2010 e da Resolução n° 51/2013 do

Conselho de Arquitetura e Urbanismo. De acordo com o Artigo 2°:

Art. 2° No âmbito dos campos de atuação relacionados nos incisos deste artigo,
em conformidade com o que dispõe o art. 3° da Lei n° 12.378, de 2010, ficam
especificadas como privativas dos arquitetos e urbanistas as seguintes áreas de
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atuação: 
I - DA ARQUITETURA E URBANISMO: 
a) projeto arquitetônico de edificação ou de reforma de edificação; 

Tal resolução vem sendo reafirmada pela jurisprudência. Transcreve-se:

ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL  CIVIL.  PEDIDO  DE  RECONSIDERAÇÃO.
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL. RESOLUÇÃO 51
CAU/BR.  LEGITIMIDADE.  1.  Reconhecida  a  legalidade  e  a  legitimidade  da
Resolução CAU/BR 51/2013 - uma vez que está amparada pelas diretrizes da Lei
12.378/2010 -, não se faz necessária a edição de resolução conjunta para validar
matéria  previamente  regulada  em  legislação  específica.  2.  Pedido  de
reconsideração a que se julga prejudicado. 3. Agravo de instrumento a que se dá
provimento.
(TRF-1 -  AG:  00764376320134010000, Relator:  DESEMBARGADOR FEDERAL
MARCOS  AUGUSTO  DE  SOUSA,  Data  de  Julgamento:  28/11/2014,   OITAVA
TURMA, Data de Publicação: 13/03/2015)

Assim é  necessário  que  fique  comprovado  que  os  projetos  fornecidos  terão  o

devido Registro  de Responsabilidade Técnica,  exigido pelo Conselho de Arquitetura e

Urbanismo (CAU-BR), garantindo a responsabilidade do profissional, não apenas do autor

do projeto, mas também daquele que provavelmente realizará adaptações no mesmo.

Importa salientar, sob esta ótica, que a seleção dos profissionais habilitados deverá, no

mínimo,  seguir  o  rol  e  os  procedimentos  do  art.  4o da  Lei  11.888/2008,  conferindo

isonomia e credibilidade aos serviços prestados e evitando favorecimentos pessoais.

Além  das  questões  pertinentes  ao  profissional  responsável  é  necessário

problematizar a atividade de elaboração do projeto arquitetônico in re ipsa, bem como a

possibilidade de fornecimentos de modelos prontos. Cediço que há parâmetros definidos

pela  NBR-13532,  a  fixar  “as  condições  exigíveis  para  a  elaboração  de  projetos  de

arquitetura para a construção de edificações”. A norma estabelece entre as etapas para o

projeto de arquitetura a necessidade de produção das seguintes informações técnicas:

4.4.2.2 Informações técnicas a produzir:
a)  registros de vistorias no local  da futura  edificação e de arquivos cadastrais
(municipais, estaduais ou federais), incluindo os seguintes dados mínimos:
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- vizinhança da edificação (acidentes);
-  leis  municipais  de  parcelamento  de  solo  e  de  zoneamento  (registro  de  uso,
recuos e afastamentos, coeficiente de construção, taxa de ocupação e gabaritos);
-  serviços  públicos,  companhias  concessionárias  (transporte  coletivo),  água
potável, esgotos sanitários, escoamento de águas pluviais, energia elétrica em alta
ou  baixa  tensão,  iluminação  pública,  gás  combustível,  coleta  de  lixo  e
pavimentação;
- terrenos destinados à edificação;
- orientação Norte-Sul, direção e sentido dos ventos predominantes;
(...)

Destarte, o terreno é sempre um relevante condicionante para a devida elaboração

do projeto, especialmente para a definição da implantação da edificação, não podendo

este  ser  ignorado.  A Lei  n°  502/2009  negligencia  tal  aspecto  ao  definir  que  serão

fornecidos “modelos pré-estabelecidos”. Não há, propriamente, óbice na utilização de um

projeto pré-estabelecido, entretanto essa réplica indiscriminada do projeto arquitetônico

demanda alguns cuidados. O primeiro deles sem dúvida alguma é a adequação deste ao

terreno, pois isso determinará fatores como insolação, ventilação e acessos.  Por isso

mesmo  a  Resolução  n°  52/2013  que  aprovou  o  Código  de  Ética  dos  Arquitetos  e

Urbanistas tem entre seus princípios na obrigação com o interesse público: 

2.1.1. O arquiteto e urbanista deve defender o interesse público e respeitar o teor
das leis que regem o exercício profissional,  considerando as consequências de
suas  atividades  segundo  os  princípios  de  sustentabilidade  socioambiental  e
contribuindo para a boa qualidade das cidades, das edificações e sua inserção
harmoniosa  na  circunvizinhança,  e  do  ordenamento  territorial,  em  respeito  às
paisagens naturais, rurais e urbanas.

Há também que  se  lembrar  que  a  elaboração  de  projetos  arquitetônicos  gera

direitos autorais, que vincula obra projetada ao seu autor, de maneira que a reprodução

de qualquer projeto exige a autorização do responsável. Nesse sentido a Resolução n°

67/2013 do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil determina:

Art.  2°  Constituem  obras  intelectuais  protegidas,  os  projetos,  obras  e  demais
trabalhos técnicos de criação no âmbito da Arquitetura e Urbanismo, que conferem
ao  correspondente  autor  direitos  autorais,  em consonância  com  a  Declaração
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Universal dos Direitos Humanos, de 10 de dezembro de 1948, com a Constituição
da República Federativa do Brasil, de 1988, com a Lei n° 9.610, de 19 de fevereiro
de 1998, e demais dispositivos legais pertinentes. 
(...)
Art.  5°  Qualquer  projeto  ou  trabalho  técnico  de  criação  só  poderá  ser
repetido  com  a  anuência  do  detentor  do  direito  autoral  patrimonial
correspondente, respeitados os direitos autorais morais do autor. 

Assim a resolução delimita que o projeto, enquanto criação individual, só pode ser

repetido  com  a  anuência  expressa  do  autor,  caso  contrário  será  categorizada  como

repetição indevida, sendo previstas inclusive sanções para tanto:  

Art. 6° Para os efeitos desta Resolução considera-se: 
I  -  Repetição  indevida:  reprodução  integral  de  projeto  ou  outro  trabalho
técnico de criação em Arquitetura e Urbanismo, realizada em desacordo com
o art. 5° desta Resolução e efetuada por pessoa física ou jurídica que é titular
de algum direito patrimonial sobre a obra intelectual; 
II - Cópia: reprodução integral de projeto ou outro trabalho técnico de criação em
Arquitetura e Urbanismo, efetuada por pessoa física ou jurídica que não é titular de
nenhum direito patrimonial sobre a obra intelectual. 

Não se pode admitir a repetição indevida de um projeto arquitetônico, ainda que

pelo suposto contratante do mesmo - o Município de ... - mesmo porque sua viabilidade

requer análise do terreno, nos termos da Resolução n° 64/2013:

5.4.4. O  projeto  contratado  só  deverá  ser  executado  para  os  fins  e  locais
indicados. A reprodução do projeto – com o respaldo da Constituição Federal (art.
5º . alínea XXVII) e o art. 29 da Lei 9.610/98 - depende de autorização prévia e
expressa do autor.  Na repetição de projetos e  obras com o consentimento do
autor, a remuneração sugerida será de acordo com o presente Documento; 

Portanto, mesmo que se trate de projeto arquitetônico razoavelmente simples, pois

envolve apenas o programa básico de residência e com área construída limitada, em

todas as situações será necessário trabalho de um arquiteto urbanista para a adaptação

do  projeto  ao  lote,  bem  como  a  verificação  de  possíveis  restrições  urbanísticas  e

ambientais para a edifcação, caso a caso. Há que se questionar se o Município em tela

efetivamente  possui  corpo  técnico  próprio  qualificado  para  executar  as  funções  de
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assistência técnica voltada para a habitação de interesse social e, caso contrário, que

indique expressamente as parcerias e cooperações de que se valerá para tanto, sempre

pautando-se na lisura administrativa, com processos lícitos, legítimos e transparentes. 

Ulteriormente,  no  que  tange  à  vedação  constitucional  de  exploração  direta  de

atividade econômica pelo Estado (art. 173), vislumbra-se, em princípio, interesse social a

justificar os serviços prestados à comunidade, devendo-se aperfeiçoar o marco regulatória

para explicitá-lo e sem prejuízo de mais percuciente apreciação do douto Centro de Apoio

Operacional de Proteção ao Patrimônio Público e à Ordem Tributária.

É a consulta,

Curitiba, 18 de agosto de 2016.

ALBERTO VELLOZO MACHADO
Procurador de Justiça

Coordenador do Centro de Apoio das Promotorias de Justiça 
de Proteção ao Meio Ambiente e Habitação e Urbanismo

LAURA ESMANHOTO BERTOL
Assessora Arquiteta e Urbanista

THIAGO DE AZEVEDO PINHEIRO HOSHINO
Assessor Jurídico
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