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CONSULTA n. 76/2015

EMENTA:  PROJETO DE LEI  MUNICIPAL.  NORMAS DE PARCELAMENTO E
OCUPAÇÃO  DO  SOLO  URBANO  TRAVESTIDAS  DE  “ACAMPAMENTOS
TRANSITÓRIOS”.  VIOLAÇÃO ÀS DIRETRIZES NACIONAIS DA LEI 6.766/79.
INCONSTITUCIONALIDADE  DA  PROPOSTA  POR  INCOMPETÊNCIA
LEGISLATIVA  DO  ENTE  FEDERADO.  USOS  E  PARÂMETROS  EM
DESARMONIA COM O REGRAMENTO E O PLANEJAMENTO URBANÍSTICO
LOCAL.  PLANO  DIRETOR  E  LEI  DE  ZONEAMENTO  QUE  SE  SOBREPÕEM,
HIERARQUICAMENTE,  AOS  DEMAIS  DIPLOMAS.  DIREITO  À  MORADIA
DIGNA AMEAÇADO. ART. 6º DA CONSTITUIÇÃO DE 1988 E COMENTÁRIOS-
GERAIS  04  E  07  DA  ONU.  ATENDIMENTO  EMERGENCIAL  QUE  NÃO
AUTORIZA  A  PROMOÇÃO  PÚBLICA  DA  PRECARIEDADE.  AUSÊNCIA  DE
CONDIÇÕES  DE  HABITABILIDADE,  HIGIENE,  SEGURANÇA  JURÍDICA  DA
POSSE, ENTRE OUTROS ELEMENTOS. DESCONEXÃO COM OS PRINCÍPIOS
DA  POLÍTICA  DE  HABITAÇÃO  DE  INTERESSE  SOCIAL  E  O  RESPECTIVO
PLANO  LOCAL.   POTENCIAL  LESÃO  AO  MEIO  AMBIENTE  NATURAL  E
ARTIFICAL  (ORDEM  URBANÍSTICA).  VEDAÇÃO  DO  RETROCESSO  SOCIAL.
INAMISSIBILIDADE DA PROPOSTA.

Trata-se de consulta oriunda da 1a Promotoria de Justiça da Comarca de Laranjeiras do Sul

acerca do objeto do Projeto de Lei n° 040/2015 de 10/07/2015, que autoriza o Poder Executivo

Municipal de Laranjeiras do Sul a criar “Acampamentos Transitórios” em imóveis pertencentes ao

patrimônio público municipal, visando resolver de forma temporária a situação de famílias que

atualmente vivem em locais inadequados ou em áreas de risco. Destas, muitas desempregadas

ou sobrevivendo de subemprego e praticamente todas compostas também por crianças e idosos.

Após análise deste Centro de Apoio Operacional, decalcam-se os principais pontos controvertidos

da referida proposta:
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Do parcelamento irregular do solo e da criação de núcleos habitacionais com características

urbanas.

O  projeto  de  Lei  n°040/2015  que  autoriza  o  Poder  Executivo  Municipal  a  criar

“Acampamentos Transitórios” está em evidente conflito com a legislação urbanística nacional e

municipal.  Destaque-se  que  mesmo  utilizando  a  denominação  de  Acampamento  Transitório,

trata-se de fato e de direito de parcelamento do solo para fins urbanos, isto é, com a finalidade

de implantar unidades habitacionais (lotes). O artigo 3° do referido Projeto de Lei, que descreve o

projeto corresponde precisamente à definição da atividade de loteamento: 

Art. 3° As áreas acima descritas serão divididas total ou parcialmente sob
critério exclusivo do Poder Executivo Municipal em lotes individuais sem
benfeitorias, medindo cada lote o máximo de 60,00 m² (sessenta metros
quadrados),  que  serão  cedidos  de  forma  transitória  às  famílias  que
reunirem as condições e atenderem as exigências da presente Lei.

 

Divisão de glebas (áreas) em lotes destinados a edificação nada mais é do que a definição

de loteamento, assim expressa no §1 °, do art. 2°, da Lei 6766/79: 

Art. 2° (…) 
§ 1º - Considera-se loteamento a subdivisão de gleba em lotes destinados
a edificação,  com abertura de novas vias de circulação, de logradouros
públicos  ou  prolongamento,  modificação  ou  ampliação  das  vias
existentes. 

O caráter transitório da ocupação das unidades habitacionais por cada família, em regime,

na verdade, de rotatividade, não significa que o parcelamento e, principalmente, os impactos

ocasionados por ele na ordem urbanística e no meio ambiente serão também temporários, pois

as  transformações  físicas  –  terraplanagem,  alteração  da  cobertura  vegetal,  abertura  de  vias,

implantação de parte de infraestrutura básica (rede de abastecimento e distribuição de energia

elétrica) – são permanentes. 

Além  dos  impactos  causados  pelas  alterações  do  meio  físico,  cabe  destacar  que  a

densidade populacional que está sendo proposta para as três glebas em questão é extremamente
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alta. A divisão das áreas em lotes de 60 m², portanto em metragem inferior ao piso de 125 m²

estabelecido como lote mínimo pela Lei 6766/79 (art. 4°, inciso II) e ao limite de 200 m² 1 imposto

pelo  Município  para  a  produção  de  habitação  de  interesse  social,  gerará  uma  densidade

habitacional  bastante  elevada2.  Observe-se  este  incremento  de  densidade  não  previsto,  nos

próprios  documentos  de  planejamento  urbano  e  normas  locais,  significa,  por  óbvio,  maior

necessidade de oferta de serviços públicos  e infraestrutura,  os  quais  dependem de avaliação

prévia de disponibilidade e suporte, sob pena de que o Erário Público venha a arcar com futuro

passivo de urbanização, lesando a coletividade.

Tal quadro agrava-se com o não cumprimento de outros requisitos da Lei Federal 6766/79

e da Lei Municipal 056/2014, como a reserva de áreas para a implantação do sistema viário, de

equipamentos  comunitários,  de  áreas  verdes  e  a  implantação  de  infraestrutura  básica,

destacadamente  a  pavimentação  das  vias,  drenagem  pluvial,  rede  de  água,  solução  para  o

esgotamento sanitário e energia elétrica pública e domiciliar, o que igualmente compromete a

qualidade ambiental e habitacional do empreendimento, espraiando efeitos deletérios difusos.

O cenário urbanístico delineado pela definição de lotes com dimensões muito inferiores

ao  mínimo  estabelecido  pela  legislação  municipal  e  abaixo  mesmo  do  razoável,  segundo  os

padrões comuns na estrutura fundiária do município, resultando em um excessivo aumento da

densidade urbana, é bastante dramático, e se mostra ainda menos admissível quando analisamos

as precárias condições de infraestrutura, uso e ocupação propostas pelo Projeto de Lei. 

Inicialmente destacamos que essa tipologia de uso “acampamento transitório” não se

acha regulamentada e deve mesmo ser rechaçada, pois não encontra fundamento em nenhuma

1A Lei Municipal n° 057/2014 que dispõe sobre o Uso e Ocupação do Solo Urbano, criou Zonas Especiais de Interesse
Social  e definiu que o lote mínimo para novos parcelamentos voltados para a habitação de interesse social seja de 200
m². As Zonas Especiais de Interesse Social são um instrumento urbanístico que visa a flexibilização de parâmetros ur-
banístcicos com o intuito de viabilizar a regularização fundiária plena de assentamentos precários e/ou incentivar a
produção de habitação de interesse social através do estabelecimento de índices urbanísticos menos rigorosos.
2Ao fazermos uma simulação em que 20% da área seria destinada ao sistema de vias e caminhos, sem nenhuma desti-
nação de área para uso institucional ou áreas verdes, teríamos uma densidade de aproximadamente 166 habitações por
hectare, o que para os padrões brasileiros, em áreas não verticalizadas, é uma densidade populacional bastante alta.
Para ilustrarmos seria o equivalente a termos 166 casas em uma quadra padrão que normalmente possui 10.000m², o
que normalmente não ultrapassa 50 unidades.  
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das  funções  urbanas  consolidadas  desde  a  Carta  de  Atenas3,  quais  sejam  habitar,  trabalhar,

recrear e circular. 

No mais, do Projeto de Lei resta evidente que o que se propõe é a criação de um núcleo

residencial, ainda que transitório, que gerará demandas tipicamente urbanas e vinculadas ao uso

habitacional,  como  por  exemplo,  transporte  público,  serviços  de  coleta  e  varrição  de  ruas,

equipamentos  comunitários  e  infraestrutura.   Trata-se,  portanto,  de  uso  enquadrado  como

habitacional, porém a Lei Municipal de Uso e Ocupação do Solo, delimita as áreas selecionadas

pelo Município como não adequadas ao uso habitacional de alta densidade. A área descrita no

inciso I está localizada em Zona Industrial e as demais áreas (descritas no inciso II e III) estão

destinadas ao uso industrial ou habitacional de baixa densidade. Tal definição não é aleatória, ela

está baseada nos usos preponderantes das localidades e na ínfima oferta de infraestrutura e

equipamentos  públicos  comunitários  nas  localidades.  Essas  disposições,  lastreadas  em prévio

planejamento  participativo,  em  cumprimento  à  competência  municipal  para  promover  o

adequado ordenamento territorial, conforme inscrita no art. 30, VIII da Constituição Federal de

1988,  têm  por  objetivo  garantir  a  não  proximidade  de  usos  incompatíveis  bem  como  o

parcelamento do solo, a edificação ou o uso excessivo e inadequado em relação à infraestrutura

e a capacidade de suporte do meio físico conforme disposto no art. 2° do Estatuto da Cidade.

Assim sendo, não podem ser solapadas por projeto de lei isolado, desagregado e em contradição

com as regas nacionais, o Plano Diretor e o próprio zoneamento local.

Resta  evidente que a proposta  do projeto de lei  encontra-se  de todo desvirtuada  do

ponto de vista da legislação urbanística, pois propõe a criação de núcleos habitacionais urbanos

contra regras básicas do ordenamento territorial. 

Da incompetência material do ente municipal para legislar sobre o assunto

Não bastassem as teratologias supra assinaladas, é cediço que o Município não detém

competência  para  legislar,  senão  suplementarmente,  sobre  direito  urbanístico,  nele

3A Carta de Atenas é o documento resultante do IV Congresso Internacional de Arquitetura Moderna (CIAM) realiza-
do em 1933, ela estabelece uma série de critérios para a organização e gestão das cidades.
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compreendido o regime jurídico de parcelamento do uso para fins urbanos. Tendo o diploma

proposto pelo chefe do Poder Executivo de Laranjeiras do Sul por objeto loteamentos rotativos,

conquanto  anunciados  como  “acampamentos  provisórios”,  intolerável  que  suas  disposições

estejam  em  desarmonia  com  as  diretrizes  gerais  estipuladas  na  Lei  6.766/1979.  É,  aliás,

entendimento pacificado há mais de década no Supremo Tribunal Federal, ao interpretar o art.

24, I da Constituição da República de 19884:

EMENTA - CONSTITUCIONAL. MUNICÍPIOS: CRIAÇÃO: PLEBISCITO: ÂMBITO
DA CONSULTA PLEBISCITÁRIA:  C.F.,  art.  18,  §  4º.  DISTRITOS:  CRIAÇÃO,
ORGANIZAÇÃO E SUPRESSÃO: COMPETÊNCIA: C.F., art. 30, IV. TERRITÓRIO
DO MUNICÍPIO: ADEQUADO ORDENAMENTO: C.F., art. 30, VIII. 
(...)
II. - A criação, a organização e a supressão de distritos, da competência
dos Municípios, faz-se com observância da legislação estadual (C.F., art.
30,  IV).  Também  a  competência  municipal,  para  promover,  no  que
couber,  adequado  ordenamento  territorial,  mediante  planejamento  e
controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano -- C.F.,
art. 30, VIII -- por relacionar-se com o direito urbanístico, está sujeita a
normas federais e estaduais (C.F., art. 24, I). As normas das entidades
políticas diversas -- União e Estado-membro -- deverão, entretanto, ser
gerais,  em  forma  de  diretrizes,  sob  pena  de  tornarem  inócua  a
competência  municipal,  que  constitui  exercício  de  sua  autonomia
constitucional. (...)
(STF  -  ADI:  478  SP  ,  Relator:  CARLOS  VELLOSO,  Data  de  Julgamento:
09/12/1996, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJ 28-02-1997 PP-04063
EMENT VOL-01859-01 PP-00001)

É dizer: não se nega à municipalidade suplementar o regramento federal e estadual, neste

talante, por força mesmo do indubitável interesse local incidente, porém jamais em contradição

com o ordenamento consolidado. Aplica-se, aqui lógica similar às restrições de cunho ambiental,

posto que a ordem urbanística integra o meio ambiente urbano  lato sensu. A Corte de Justiça

4Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:
 I - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico;
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Paranaense  assentou,  em  julgado  paradigmático,  que  as  normas  municipais  são  admissíveis

desde que mais restritivas do que as dos demais entes federativos, em homenagem ao princípio

mesmo da vedação do retrocesso sócio-ambiental. In litteris:

EMENTA:  REEXAME  NECESSÁRIO.  MANDADO  DE  SEGURANÇA
PREVENTIVO  QUE  VISA  A  ABSTENÇÃO  DAS  AUTORIDADES  LOCAIS  NA
LAVRATURA DE AUTOS DE INFRAÇÃO AOS FABRICANTES E AGRICULTORES
QUE COMERCIALIZAREM OU DISTRIBUÍREM HERBICIDAS À BASE DE DA
SUBSTÂNCIA 2.4-D. SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA PLEITEADA
E DELCAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 1.866/96
EM RAZÃO DE SUPOSTA INCOMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA
PARA LEGISLAR SOBRE MATÉRIA AMBIENTAL.
NECESSIDADE  DE  REFOMA  DO  DECISUM  A  QUO.  COMPETÊNCIA
MUNICIPAL PARA LEGISLAR EM MATÉRIA AMBIENTAL. INTERESSE LOCAL
E LEGISLAÇÃO SUPLEMTAR. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 23, 24 E 30 DA
CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.  LEI  MUNICIPAL  Nº  1.866/96  QUE  NÃO
ENCONTRA  DISCORDÂNCIA  COM  A  LEI  FEDERAL  Nº  7.802/89  OU  LEI
ESTADUAL  Nº  7.827/83,  PELO  CONTRÁRIO,  APENAS  AS  SUPLEMENTA
DENTRO DOS LIMITES IMPOSTOS PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE PROÍBE O USO DOS HERBICIDAS 2.4-D EM
DETERMINADAS  ÁREAS  DA  EXTENSÃO  TERRITORIAL  DO  MUNICÍPIO  DE
MARIALVA,  MAS  NÃO  VEDA  EM  MOMENTO  ALGUM  SUA
COMERCIALIZAÇÃO  OU  DISTRIBUIÇÃO.  CONSTITUCIONALIDADE  DA  LEI
EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA LAVRATURA DE AUTOS DE
INFRAÇÃO  ÀQUELES  QUE  DESCUMPRIREM  SENTENÇA  REFORMADA EM
SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.
(TJPR.  Reexame  Necessário  n.  1043229-0.  Rel.:  Desa.  Maria  Aparecida
Blanco de Lima. Quarta Câmara Cível. DJ: 19 de novembro de 2013)

No caso específico do parcelamento do solo para fins urbanos, como é a hipótese dos

loteamentos  habitacionais,  mesmo  quando  em  supostas  áreas  rurais, é  patente  a

inconstitucionalidade de eventual lei municipal editada em desacordo com os critérios federais,

ou seja, com parâmetros mais flexíveis, como sói ocorrer em Laranjeiras do Sul. A jurisprudência

pátria assim o rechaça:
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EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DO MUNICÍPIO
DE GARIBALDI. IMPLANTAÇÃO DE LOTEAMENTO HABITACIONAL EM ÁREA
RURAL.  MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE ENTRE
UNIÃO E ESTADO RESERVADA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. 
Deve ser declarado inconstitucional o art.  2.° da Lei Complementar n.
08/2010 do Município de Garibaldi, de iniciativa da Câmara Municipal,
ao prever a possibilidade de parcelamento de solo, para fins urbanos,
em área  rural,  situação  que afronta  as  disposições  da  Lei  Federal  nº
6.766/79, que trata do Parcelamento do Solo Urbano. A matéria da lei
aborda  direito  urbanístico,  ou  seja,  de  competência  legislativa
concorrente atribuída à União,  aos Estados e ao Distrito Federal,  nos
termos do inciso I, do art. 24 da Constituição Federal,  de modo que o
Município não poderia legislar sem a observância dos parâmetros legais
estabelecidos pela Lei Federal. A inobservância do princípio da repartição
da  competência  legislativa  tem  como  consequência  a
inconstitucionalidade do dispositivo da lei  impugnada,  pois  violados  os
arts. 8º da Constituição Estadual e 24, I, da Constituição Federal.
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. UNÂNIME. 
(TJRS.  ADI  n.  70040704033.  Rel.:  Des.  Orlando Heemann Júnior.  Órgão
Especial. DJ: 03/12/2012)

Portanto, a título de alerta, há que se informar os Poderes Legislativo e Executivo de tais

vícios, na esfera formal e material da proposta, visando mesmo a salvaguardar, preventivamente,

eventuais  direitos  que  venham  a  ser  lesados,  e  o  próprio  esforço  desperdiçado  da  máquina

estatal, diante de diploma que flagrantemente não poderá sobreviver em nosso ordenamento

jurídico.

Do direito à moradia e das soluções provisórias de habitação

Outro aspecto importante a ser destacado na proposição do Executivo Municipal são as

potenciais violações ao direito humano fundamental à moradia digna, abraçado pelo artigo 6º da

Constituição Federal como direito social. 

Conquanto integre a competência comum da União, Estados, Distrito Federal ou Municí-

pios, a promoção de programas de produção e de melhoria de moradias, nos termos do art. 23,

IX da CF/88, é cediço que o objetivo finalístico da norma é o de tornar a moradia digna acessível a
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todos, inclusive para aqueles que não têm poupança prévia ou renda suficiente para acessar ha-

bitação pela via do mercado imobiliário. Observe-se que o conceito de moradia transcende a sim-

ples estrutura física de albergamento, envolvendo diversos aspectos como as condições mínimas

de habitabilidade (conforto, higiene, privacidade, etc.), o acesso àquilo que entendemos por cida-

de (oportunidades de trabalho, equipamentos públicos, comunitários, áreas livres e verdes) e à

segurança jurídica da posse. 

Em consonância com o Comentário Geral n. 04, de 12 de dezembro de
1991,  do  Comitê  dos  Direitos  Econômicos,  Sociais  e  Culturais  da
Organização das Nações Unidas – ONU, moradia adequada não é aquela
que apenas oferece guarida contra as variações climáticas. Não é apenas
um  teto  e  quatro  paredes.  É  muito  mais:  É  aquela  com  condição  de
salubridade, de segurança e com um tamanho mínimo para que possa ser
considerada  habitável.  Deve  ser  dotada  das  instalações  sanitárias
adequadas,  atendida  pelos  serviços  públicos  essenciais,  entre  os  quais
água,  esgoto,  energia  elétrica,  iluminação  pública,  coleta  de  lixo,
pavimentação  e  transporte  coletivo,  e  com  acesso  aos  equipamentos
sociais e comunitários básicos (postos de saúde, praças de lazer, escolas
públicas, etc.)5

Daí emerge a necessidade da existência de políticas públicas que efetivem o direito social

à moradia, incluindo a obrigação do Poder Público de garantir alternativa de moradia àqueles que

sofrerem despejo, sejam ilegais ou em decorrência de remédios legais de proteção à posse ou

propriedade de terceiros. O Comentário Geral n. 7 do Comitê dos Direitos Econômicos, Sociais e

Culturais da ONU, explicita que os despejos não podem resultar em pessoas desabrigadas ou

vulneráveis à violações de direitos humanos.  

Nesse  diapasão,  mesmo  em  situações  de  iminente  despejo  ou  de  risco  como

deslizamentos,  enchentes  e  inundações,  que  podem  resultar  em  desalojamento,  a  Lei

12.608/2012, que institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, atribui ao Município a

5 http://www.urbanismo.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=9
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função de “organizar e administrar abrigos provisórios para assistência à população em situação

de desastre, em condições adequadas de higiene e segurança” (Art. 8°, inciso VIII – grifo nosso). 

Cabe ao Estado realizar  prestações materiais que assegurem as condições mínimas de

existência humana digna. E um dos componentes desse mínimo existencial é o acesso a unidades

habitacionais estruturalmente seguras e salubres, situadas em áreas com infraestrutura urbana,

saneamento  ambiental,  mobilidade,  transporte  coletivo,  equipamentos  e  serviços  urbanos  e

sociais, mesmo que essas habitações tenham caráter transitório. Até porque cabe destacar que o

Projeto de Lei não deixa claro qual é o período de tempo dessa transitoriedade e se ela é apenas

das famílias ou das famílias e dos assentamentos. 

A justificativa do projeto de lei ressalta a condição de vulnerabilidade das famílias mas

não esclarece a situação jurídica  dos imóveis que ocupam. A preocupação primeira do gestor

público deve ser o da garantia do direito à moradia conforme os preceitos citados, inclusive da

posse do imóvel. Não se pode admitir da parte do Poder Público a promoção de loteamentos

irregulares ou de espaços precários travestidos de política pública de habitação social!

Se estas famílias atualmente residem, mesmo que em condições indesejáveis,  na área

urbana, é imprescindível que, antes de removê-las para outro local - sem qualquer infraestrutura

básica ou equipamentos comunitários – se esgotem todas as alternativas de permanência onde já

constituíram seus vínculos sociais. Isto é: conforme ditames da própria Lei 11.977/2009, deve-se

sempre  preferir  a  solução  de  regularização  fundiária  de  interesse  social  à

remoção/reassentamento  dos  vulneráveis.  Na  inviabilidade  de  permanência  justificada,  a

dignidade da pessoa humana deve ser atendida também nas moradias provisórias. Além disso, só

é possível admitir a transitoriedade quando há um horizonte para a solução definitiva, sob o risco

do provisório se converter em definitivo ou, cenário ainda mais drástico, de ter o grupo de passar

por novo trauma de expulsão, desta vez do assentamento público. 

Se estas famílias já se encontram inseridas na porção da cidade que possui infraestrutura,

equipamentos e serviços públicos, com qual objetivo se pretende a relocação para local distante
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e em caráter  temporário?  No tocante  à garantia  da  moradia  digna destacamos  os  seguintes

quesitos do Projeto de Lei:

- Definição e priorização dos beneficiários: o PL delimita que a construção

de casas temporárias se destina a “famílias que não possuem moradias no

Município e não têm condições de adquiri-las ou locá-las” e estabelece

alguns requisitos mínimos como não ser proprietário de outro imóvel ou

beneficiário  de  programas  habitacionais  ou  de  Reforma  Agrária.

Entretanto não está claro como a demanda será organizada ou mesmo

como  será  feita  a  seleção  de  beneficiários.  Tampouco  se  vislumbra  a

reserva  obrigatória  de  unidades  para  idosos  (Lei  10.741,  art.  38,  I)  e

pessoas com deficiência (Lei 13.146, art. 3°, I). A única previsão do Projeto

de Lei é que os beneficiários devem comprovar morar há, no mínimo, dois

anos no território do Município, dando margem a arbitrariedades futuras. 

-  Condições  de  habitabilidade  propostas  pelo  PL  são  precárias:  é

necessário diferenciar a habitação de caráter provisório, das habitações

precárias.  Investir  em projetos  habitacionais  de  caráter  provisório  não

pode significar  a  promoção  de alternativas  habitacionais  precárias  que

não melhoram a condição de vidas famílias, mas, pelo contrário pioram

suas  condições  de  habitação.  Destacamos,  inicialmente,  que  o projeto

veda  a  construção  de  habitações  em  alvenaria  ou  qualquer  outro

material de difícil  remoção ou demolição.  A não existência de paredes

com material  durável  é  um importante indicador da habitabilidade das

moradias e por isso mesmo é um dos componentes do cálculo do Deficit

Habitacional,  sendo  indicada  a  substituição  de  todos  aqueles  que  não

possuam  vedação  externa  em  alvenaria  ou  madeira  aparelhada.  Tal

disposição  encontra  fundamento  na  insalubridade  propiciada  por

habitações  com  paredes  em  materiais  pouco  isolantes  e  com  grande
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potencial  de  degradação,  entre  esses  podemos  citar  lonas,  madeirites,

restos de madeira, taipa de mão, entre outros. O referido projeto de lei

define, ainda, que os banheiros serão comunitários em uma proporção de

um  banheiro  feminino  e  masculino  a  cada  30  famílias  acampadas.  A

existência  de  unidade  sanitária  exclusiva  também  é  um  indicador  da

adequabilidade  da  unidade  habitacional  aos  padrões  mínimos  de

habitabilidade, sendo também componente do Deficit. Outro indicador da

adequabilidade  da  habitação  é  a  implantação  de  infraestrutura  básica

(rede  de  abastecimento  de  água,  rede  de  coleta  de  esgotamento

sanitário, energia elétrica e coleta de resíduos sólidos). No programa de

habitações  transitórias  proposto  pela  Administração  Municipal  de

Laranjeiras  do  Sul  está  prevista  apenas  a  implantação  de  pontos

comunitários  de  água  e  energia  elétrica,  o  que  cria  uma condição  de

precariedade  extrema  aos  futuros  moradores  do  local,  inclusive  com

riscos de contaminação da água.  A proposta não elucida,  ainda,  outras

questões  essenciais  para  o  saneamento  ambiental  como  a  coleta  de

resíduos sólidos no assentamento ou qual a solução para o esgotamento

sanitário  em  uma  área  que  terá  alta  densidade  populacional.  Assim

delineia-se um cenário de grave precariedade habitacional.

-  Insegurança  jurídica  da  posse: o  projeto  não  delimita  como  será

estabelecido  formalmente  o  vínculo  das  famílias  moradoras  dos

acampamentos transitórios com o Município, se essa relação se dará por

contrato ou concessão, ou se por tempo determinado ou não. Se públicos

os imóveis, mesmo  provisória, esta ocupação deve estar juridicamente

disciplinada e regulada, traduzida em ato administrativo próprio, para a

segurança de ambas as partes. As condições da autorização hão de estar

hialinas,  tanto  para  que  o  Município  possa  se  precaver  de  eventual

apropriação indébita,  protegendo o patrimônio da coletividade,  quanto
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para que as famílias não se vejam em relação de hipossuficiência tal, a

permitir  ameaças  e manipulações por  parte  dos  gestores.  Assim,  certo

que essa falta definição gera sério prejuízo à segurança da posse, um dos

componentes basilares da moradia digna, inclusive o art. 11° do Projeto

de  lei  dá  o  tom  dessa  instabilidade  ao  prever  que  “fica  reservado  ao

Município a autonomia para remover famílias que estejam inscritas em

programas  sociais  de  habitação  ou que tenham sido beneficiadas  pelo

Programa Municipal de Regularização Fundiária”. 

Desconexão com a Política Nacional de Habitação de Interesse Social

Além de promover a precariedade habitacional de diversas formas, a iniciativa analisada

não dialoga com o processo de planejamento da política pública habitacional. O Sistema Nacional

de Habitação de Interesse Social (Lei 11.124/2005 ) tem como maior objetivo “viabilizar para a

população de menor renda o acesso à terra urbanizada e à habitação digna e sustentável” (artigo

2º,  I),  implementando  “políticas  de  investimentos  e  subsídios”  nesse  sentido  (artigo  2º,  II)

estabelece dentre outras, a atribuição municipal pelo planejamento habitacional. Como diretrizes

desse Sistema, destacam-se a de priorização para os planos, programas e projetos habitacionais

para a população de menor renda e o aproveitamento das áreas já dotadas de infraestrutura

(artigo 4º, II, a e b). O Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS), considera o deficit e

outras especificidades (artigo 12, I, II e III) e deve ser o instrumento de planejamento, vinculado

ao Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social (FMHIS) e ao Conselho Gestor Habitação de

Interesse Social (CGMHIS). A este, cabe a fixação de critérios para a priorização de linhas de ação,

alocação  de  recursos  e  atendimento dos  beneficiários  dos  programas  habitacionais  (art.  18),

devendo promover audiências públicas e conferências,  representativas  dos segmentos  sociais

existentes, para debater e avaliar critérios de alocação de recursos e programas habitacionais no

âmbito do SNHIS (art. 20).
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Em consulta ao site do Ministério das Cidades6, verificou-se que Laranjeiras do Sul possui

Plano Local de Habitação de Interesse Social - PLHIS desde 29/04/2011 e que em 15/04/2014

foram criados o Conselho Gestor e o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social. Desta

feita,  conclui-se que o Projeto em tela deveria ter sido apreciado pelo Conselho Gestor para

debater possíveis alterações e compatibilizações, bem como o debate em audiência pública para

então ser  encaminhado ao Legislativo.  Tal  iniciativa deveria,  ainda,  ter  sido cotejada com os

programas e ações previstas no Plano Local de Habitação de Interesse Social, que tem de prever

medidas emergenciais também. 

Nesse novo paradigma, é obrigação do gestor de atuar por meio de políticas públicas que

efetivem direitos  sociais  e  não meras  intervenções casuísticas  ou pontuais  que perpetuam a

exclusão socioterritorial. Existem alternativas que suprem a demanda emergencial por moradias

dignas  que o  município  pode  adotar,  como a  bolsa-aluguel  ou  locação social,  ressaltando-se

entretanto que é desejável que estas propostas levem em conta que a localização dos imóveis

esteja  inserida  na  área  urbana  e  com  toda  infraestrutura  e  serviços  públicos  necessários.

Também deve estar previsto um horizonte de redução do deficit habitacional inserido no sistema

de planejamento e orçamento municipal. 

Em suma,  não obstante  compreensível  a  preocupação do Poder  Público  Municipal  ao

propor soluções para habitações de caráter temporário e utilizando para tanto recursos próprios,

a  iniciativa  carece  de  alterações  estruturais  para  de  fato  contribuir  na  redução  do  deficit

habitacional  e na garantia do direito à moradia digna, de modo planejamento, participativo e

digno.

Assim  o  Centro  de  Apoio  Operacional  das  Promotorias  de  Justiça  de  Habitação  e

Urbanismo orienta a elaboração de Recomendação Administrativa ao Sr. Prefeito Municipal de

6REFERÊNCIA:  Situação  dos  entes  federados  frente  às  exigências  do  Sistema
Nacional  de  Habitação  de  Interesse  Social  -  SNHIS
http://app.cidades.gov.br/situacao_snhis/src/situacaoSnhis/formSituacoes?
view=site
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Laranjeiras do Sil para a retirada do Projeto de Lei n°040/2015, bem como aos Srs. Vereadores da

Câmara do Município de Laranjeiras do Sul para que o rejeitem, na hipótese de permanecer em

trâmite, pois:

A)  O Projeto de Lei  é  inconstitucional,  em face da incompetência  do Município para

legislar, ratione materiae;

B)  O Projeto  de  Lei  encontra-se  em conflito  com a  Lei  6766/79,  que  dispõe  sobre  o

Parcelamento do Solo para fins urbanos em todo o território nacional, a Lei Municipal n°

056/2014  que  dispõe  sobre  o  parcelamento  do  solo,  remembramento  e

desmembramento e a Lei Municipal n°057/2014 que dispõe sobre  o Uso e Ocupação do

Solo Urbano, ao propor a implantação de parcelamento do solo a revelia das normas de

parcelamento e parâmetros estabelecidos pela lei  de uso e ocupação do solo e sem

definir qualquer processo de licenciamento prévio, tanto urbanístico quanto ambiental.

C) Não estão definidos os público-alvo da política e o período de tempo que representa

a transitoriedade da solução habitacional proposta. Não foi estabelecido o tempo limite

para  a  permanência  das  famílias,  podendo  a  solução  provisória,  que  nesse  caso  se

configura também como precária, tornar-se permanente.

D)  As condições de urbanização e habitabilidade estabelecidas pelo Projeto de Lei são

marcadas pela precariedade. A infraestrutura básica não atende o mínimo previsto nas

leis de parcelamento, ou naquilo considerado como mínimo para a conformação de uma

moradia digna, além de haver claro incentivo para edificação de unidades habitacionais

precárias que não garantem condições mínimas de privacidade e salubridade (proibição

de  construção  em  alvenaria  ou  material  de  difícil  demolição),  aumentando  e

aprofundando o deficit habitacional.

E)  Insegurança jurídica da posse para os beneficiários. Não está claro na proposta dos

acampamentos  transitórios,  qual  será  o  vínculo  do  morador  com  a  posse,  se  será
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concessão, locação ou um simples contrato. Tal indefinição pode gerar graves prejuízos à

idoneidade do programa e a segurança da posse dos moradores.

F) Proposta não dialoga com o processo de planejamento habitacional local, expresso no

Plano  Local  de  Habitação  de  Interesse  Social  e  não  havendo  comprovação  de  que  o

Projeto  de  Lei  tenha  sido  avaliado  e/ou  aprovado  pelo  Conselho  Gestor  do  Fundo

Municipal de Habitação. 

É a consulta.

Curitiba, 24 de agosto de 2015.

______________________________

ALBERTO VELLOZO MACHADO
Procurador de Justiça

______________________________

ODONÉ SERRANO JÚNIOR
Promotor de Justiça

______________________________

CLARICE METZNER
Assistente Social

______________________________

LAURA ESMANHOTO BERTOL
Arquiteta e Urbanista

______________________________

THIAGO DE AZEVEDO PINHEIRO HOSHINO
Assessor Jurídico
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