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Consulta n. 38/2015

Inquérito Civil n. MPPR – xxxx.xx.xxxxxx-x (originário)

Procedimento Administrativo n. MPPR – xxxx.xx.xxxxxx-x

ASSENTAMENTO  IRREGULAR  EM  FAIXA  DE

DOMÍNIO E ÁREA NÃO EDIFICÁVEL. EVIDENTES

RISCOS  SOCIOAMBIENTAIS.  PROGRAMAS

HABITACIONAIS  DE  REASSENTAMENTO  –

PROCEDIMENTOS  DE  SELAGEM  E

CADASTRAMENTO. DIREITO À MORADIA DIGNA.

Trata-se  de  consulta  da  … acerca  da  possibilidade  de  realocação  de  famílias

residentes em assentamento precário localizado no citado Município. 

De acordo com o relato encaminhado (fls. 03 e 04), a área conhecida como ... é de

propriedade particular e sua ocupação originária decorre de um loteamento clandestino1,

seguido de ocupação irregular por famílias predominantemente de baixa renda. A área

está localizada próxima às margens do ..., dentro das faixas de domínio da rodovia federal

BR–xxx  e  da  ...  (sob  concessão  da  ...  e  da  ...,  respectivamente).  Ainda  segundo  as

declarações do reclamante,  são  marcantes  a  precariedade e  as  ofensas ao  direito  à

moradia digna no local, não apenas devido ao risco ocasionado pela proximidade das

habitações  com  as  estruturas  de  transporte,  mas  também  em  função  das  péssimas

condições sanitárias (acúmulo de resíduos sólidos,  ausência de rede de esgotamento

sanitário) e da proliferação de vetores como insetos e roedores. 

A localidade já  foi  objeto  de  projeto  habitacional,  com a retirada  de  parte  das

famílias  e  reassentamento  em conjunto  noutra  localidade.  Porém tal  empreitada  não

obteve êxito,  houve a permanência de famílias que desenvolviam atividades ligadas à

1 Inicialmente os lotes foram vendidos pelo proprietário, porém sem observar qualquer procedimento de
licenciamento urbanístico ou registro das parcelas comercializadas, entretanto há também relatos de
famílias que ocuparam a área. 
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criação  de  animais  e  que  não  poderiam  exercê-las  na  área  prevista  para  as  novas

habitações, bem como ocupação dos demais domicílios por novos grupos familiares (com

ou  sem  o  consentimento  e  intermediação  dos  antigos  residentes)  após  o  início  das

realocações. Assim o núcleo ainda conta, segundo informações da Prefeitura Municipal,

com aproximadamente xx pessoas em xx domicílios (fl. 11).

É o relato.

1. Da necessidade de realocação das famílias ali residentes.

Inicialmente cumpre destacar que tanto as famílias que adquiriram a posse dos

lotes/construções, quanto aquelas que os ocuparam espontaneamente, sob a perspectiva

da política  habitacional  e  da  regularização fundiária,  acham-se na mesma situação e

devem ser tratadas da mesma maneira. Tal entendimento é justificado pela inexistência

de qualquer registro ou processo de licenciamento do loteamento em tela - de acordo com

as  informações  da  matrícula  n°  xxxx  apresentada  pelo  Município  a  área  permanece

indivisa (fl – 10) - o que resulta em sua inexistência formal e lança todos os moradores em

contexto de precariedade e insegurança jurídica da posse. Assim a perspectiva de análise

da intervenção há de se dar no plano do assentamento em sua integralidade, visando à

melhoria das condições de moradia de todas as famílias que ali residem, bem como a

recuperação das funções urbano-ambientais da área atualmente ocupada.

Tal intervenção deve ser levada a cabo sob o prisma da Regularização Fundiária

Plena, cujos princípios e diretrizes estão consolidados nas leis 10.257/2001 (Estatuto da

Cidade), 11.124/2005 (cria o Sistema Nacional de Habitação) e 11.977/2009 (dispõe sobre

a regularização fundiária em áreas urbanas), podendo ser definida como: 

Art. 46. A regularização fundiária consiste no conjunto de medidas
jurídicas,  urbanísticas,  ambientais  e  sociais  que  visam  à
regularização de assentamentos  irregulares e à  titulação de seus
ocupantes, de modo a garantir o direito social à moradia, o pleno
desenvolvimento  das  funções  sociais  da  propriedade  urbana  e  o
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.
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Entretanto as estratégias para alcançar a plenitude da regularização fundiária de

determinado assentamento devem ser sempre estabelecidas em face da avaliação dos os

ônus e bônus sociais,  econômicos,  ambientais  e urbanísticos dessa intervenção tanto

para os moradores do local, quanto para o restante da municipalidade e o meio ambiente.

Assim as medidas propostas em projeto desta natureza têm de objetivar a melhoria local,

bem como garantir o avanço das condições de urbanização da cidade como um todo. 

De  acordo  com  as  informações  do  Instituto  Ambiental  do  Paraná,  a  área  de

preservação  permanente  do  ...  na  altura  da  ...  é  de  200  metros,  não  estando  o

assentamento atingido pela mesma. Entretanto, ainda que esta estivesse dentro de APP,

a  regularização  fundiária,  com a  permanência  das  famílias  no  local,  seria  viável,  de

acordo com o estabelecido pela Lei 11.977/2009: 

Art.  54.  O  projeto  de  regularização  fundiária  de  interesse  social
deverá considerar as características da ocupação e da área ocupada
para definir parâmetros urbanísticos e ambientais específicos, além
de identificar os lotes, as vias de circulação e as áreas destinadas a
uso público.
§  1o O  Município  poderá,  por  decisão  motivada,  admitir  a
regularização fundiária de interesse social em Áreas de Preservação
Permanente, ocupadas até 31 de dezembro de 2007 e inseridas em
área urbana consolidada, desde que estudo técnico comprove que
esta intervenção implica a melhoria das condições ambientais em
relação à situação de ocupação irregular anterior.

Assim não há conflito ambiental explícito entre a proximidade da margem do ... e a

permanência das famílias do local, ou mesmo qualquer situação de instabilidade natural

caracterizada  no  Plano  de  Contingência  Municipal  da  Defesa  Civil  (Anexo  I).  No

documento, não há registros de ocorrências de inundações na localidade, não estando a

mesma cadastrada como área suscetível a desastres. Entretanto, em havendo relato de

moradores sobre inundações,  cabe comunicação a Coordenação Municipal  de Defesa

Civil  para  que  esta  inclua  a  área,  bem como  seus  moradores,  no  referido  Plano  de

Contingência, a assegurar as medidas de emergência futuramente.
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 Por sua vez, no tocante à faixa de domínio da rodovia BR-xxx, entre os Km xxx e

xxx, e a faixa não edificável da ..., entre os km xxx e xxx, de fato a ... é atingida por estas

em sua quase totalidade. Ao se projetarem2 as faixas indicadas pelas concessionárias da

rodovia  e  ferrovia  em  imagem  de  satélite  disponível  no  Google  Earth,  nota-se  o

atingimento da maior parte das residências. 

Figura  01:  Delimitação  estimada  da  faixa  de  domínio  da  BR-xxx  e  da  área  não
edificável da … .

Fonte: Elaboração própria com informações do Google Earth.

A faixa de domínio é definida como “base física sobre a qual assenta uma rodovia,

constituída pelas pistas de rolamento, canteiros, obras-de-arte, acostamentos, sinalização

2 Cabe mencionar que tal projeção é apenas aproximada, pois a ferramenta e metodologia utilizadas não 
garantem uma precisão adequada para o projeto, mas apenas para a ilustração da situação em tela. 
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e faixa lateral de segurança, até o alinhamento das cercas que separam a estrada dos

imóveis marginais ou da faixa do recuo”3. Nesse sentido elas têm por finalidade garantir a

segurança e fluidez do trânsito, especialmente em vias de trânsito rápido, cabendo ao

órgão  com  circunscrição  sobre  a  via  definir  quais  são  as  condições  para  seu  uso.

Segundo o artigo 50, do Código de Trânsito Brasileiro: “o uso de faixas laterais de domínio

e das áreas adjacentes às estradas e rodovias obedecerá às condições de segurança do

trânsito estabelecidas pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via”. 

Dessa forma a edificação de moradias em faixas de domínio resta prejudicada,

pois em função de necessidades de ampliações do corpo estradal ou da implantação de

equipamentos de suporte para a função rodoviária pode surgir demanda pela realocação

dessas  famílias,  o  que  conjugado  com  a  posse  precária  (inexistência  do  título  de

domínio), gera uma grande insegurança na manutenção da mesma, ofendendo um dos

princípios basilares do direito à moradia digna. Por serem recorrentes as situações de

compulsória desocupação da faixa de domínio, mesmo quando regularizada a titularidade

da mesma, o próprio Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) já

emitiu Instrução de Serviço n°18/20134, estabelecendo critérios para reassentamento de

famílias em situação de vulnerabilidade social, em programas geridos pelo órgão. 

Em relação às famílias que ocupam a faixa não-edificável da ferrovia, segundo o

disposto na Lei 6766/79 são vedadas edificações em uma faixa de 15 metros de largura

após os limites do domínio da mesma (art.  4°,  III).  Tal  determinação tem por objetivo

garantir a segurança da população residente, bem como a adequada operação do ramal.

Nessas situações a remoção das edificações costuma mostrar-se imprescindível, tanto

para a segurança das famílias quanto para o tráfego ferroviário.

Além de todos os condicionantes para o parcelamento, ocupação e edificação no

local acima descritos, cabe mencionar que o assentamento não está inserida no perímetro

urbano do Município de … . Portanto qualquer subdivisão da área que caracterize um

parcelamento, não pode resultar em lotes menores ao módulo rural mínimo estabelecido

3 BRASIL. Departamento Nacional de Estradas de Rodagem. Glossário de Termos Técnicos Rodoviários. Rio de 
Janeiro, 1997, p. 108.

4 Disponível em: 
http://www.urbanismo.mppr.mp.br/arquivos/File/InstrucaodeServicoDG18de30deDezembrode2013.PDF
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pelo INCRA para a região, qual seja, 20.000 m² (vinte mil metros quadrados).

Dessa forma a necessidade de realocação de, pelo menos, parte dessas famílias,

resta  evidente,  tanto  para  o  devido  atendimento  do direito  à  moradia,  quanto  para  a

segurança e fluidez de importantes estruturas viária e ferroviária. 

Entretanto não se descarta a possibilidade de manutenção de algumas famílias na

área,  vide  o  relato  da  permanência  de  núcleos  familiares  no  local,  após  o  primeiro

processo de realocação,  em função de atividade econômica relacionada à criação de

porcos.  Essa  série  de  condicionantes  e  potencialidades  só  podem  ser  devidamente

mensuradas  e  exploradas  em  um  projeto  de  regularização  fundiária  da  área,  que

contemple  medidas  jurídicas,  urbanístico-ambientais  e  sociais.  Para  avaliar  os

condicionantes  físicos  do  local,  o  estudo  deve  conter  minimamente  a  caracterização

ambiental  da  área,  a  infraestrutura  existente,  as  condições  de  acessibilidade  ao

assentamento e a averiguação de medidas para o controle ou mitigação de situações de

risco. Com base nessas informações devem ser propostas medidas para a recuperação

de  áreas  degradadas,  delimitação  daquelas  não  passíveis  de  regularização  e  as

intervenções  necessárias  para  a  melhoria  das  condições  urbano-ambientais  e  de

habitabilidade dos moradores propiciada pela regularização proposta. 

Faz-se,  portanto,  mister  destacar  que  a  intervenção  no  local  não  pode  se  dar

apenas no plano da realocação de algumas famílias para outra localidade, há de ser

desenvolvido um projeto para a recuperação da área de onde serão retiradas as famílias,

bem como a requalificação das condições de habitabilidade das famílias remanescentes. 

Nesse sentido cabe destacar a importância de um projeto que dê um uso ou função

para a área que será desocupada, ou, em se tratando de uma propriedade privada, como

o caso em tela, deve-se garantir que o proprietário cerque a área e proceda à adequada

manutenção e vigilância da mesma. Caso contrário, se permanecer da forma como está,

mesmo  com  a  demolição  das  antigas  residências,  mas  com  o  terreno  limpo,  sem

vegetação e com vias  de acesso,  sem dúvida  alguma haverão novas ocupações por

outras famílias. Assim não basta assegurar a adequada realocação das famílias que não

podem ali permanecer é necessário também estabelecer um projeto de recuperação e
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utilização da área que será desocupada, fazendo-a cumprir sua função social. 

2. Do atendimento das novas famílias ali residentes e da contenção da expansão da

ocupação.

Conforme já abordado na seção anterior, a intervenção na ... deve ser conduzida

pela perspectiva do assentamento como um todo e não enfocando apenas o atendimento

individual de famílias. Assim entende-se que as famílias que ocuparam as casas após a

realocação  dos  moradores  originalmente  cadastrados,  devem  sim  ser  atendidas.  Tal

atendimento está justificado no objetivo de recuperação urbano-ambiental do local e no

fato de que independentemente da forma como essas tiveram acesso à habitação, tais

famílias compõem o quadro de necessidades habitacionais do Município, pois residem em

domicílios  totalmente  inadequados  sob  os  critérios  de  moradia  digna,  pactuados  no

Comentário Geral n°04 do Comitê para Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU.

Cumpre  mencionar  ainda,  que  de  acordo  com o  referido  documento,   as  pessoas  e

famílias tem direito à habitação adequada independente de idade, situação econômica,

etnia, posição social, assim o direito à moradia digna não pode estar sujeito a nenhuma

forma de discriminação. Ademais, a única restrição legítima para o acesso a programas

habitacionais em nosso país acha-se vinculada somente ao prévio atendimento da família

em financiamentos ou ações específicas e não a forma de acesso à habitação. A exemplo

do  que  ocorre  no  Programa  Minha  Casa  Minha  Vida,  regulamentado  pela  Lei

11.977/2009: 

Art.  6O  A. As  operações  realizadas  com  recursos  advindos  da
integralização  de  cotas  no  FAR e  recursos  transferidos  ao  FDS,
conforme previsto no inciso II do  caput  do art. 2o, são limitadas a
famílias  com  renda  mensal  de  até  R$  1.395,00  (mil  trezentos  e
noventa e cinco reais), e condicionadas a: 
§ 8o  É vedada a concessão de subvenções econômicas lastreadas
nos recursos do FAR ou do FDS a beneficiário que tenha recebido
benefício  de  natureza  habitacional  oriundo  de  recursos
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orçamentários  da  União,  do  FAR,  do  FDS  ou  de  descontos
habitacionais  concedidos  com recursos  do  FGTS,  excetuadas  as
subvenções  ou  descontos  destinados  à  aquisição  de  material  de
construção  e  aquelas  previstas  no  atendimento  a  famílias  nas
operações estabelecidas no § 3o, na forma do regulamento. 

Destaque-se  apenas  a  vedação,  por  parte  do  governo  federal,  em  destinar

recursos para a recuperação de áreas degradadas de onde já foram realocadas famílias,

nos termos do Manual de Instruções do Programa Moradia Digna do Governo Federal5 ao

descrever os itens passíveis de financiamento:

14.  RECUPERAÇÃO  DE  ÁREA  DEGRADADA: valor
correspondente  ao  custo  de  execução,  na  área  objeto  de
intervenção, de ações destinadas a eliminar ou minimizar impactos
ambientais negativos ou riscos associados a fenômenos da natureza
consistindo-se, prioritariamente, na restituição do ecossistema a uma
condição não degradada.
(...)
14.4 É obrigatória a utilização destes recursos nas áreas de origem
das  famílias  a  serem remanejadas/reassentadas,  adotando  ações
que impeçam novas ocupações ou o retorno dos antigos moradores,
não  podendo  essas  áreas  ser  objeto  de  novas  solicitações  de
recursos. 

Entretanto tal vedação está vinculada a uma linha específica de financiamento do

governo federal, o que não justifica a inação do Município para atuar na regularização e

reassentamento dessas famílias, inclusive com recursos próprios. 

Evidente, portanto, que o atendimento a essas famílias é imprescindível, o que,

todavia, não significa que o mesmo é prioritário, dentro do conjunto de assentamentos e

necessidades da Municipalidade. Tal prioridade deve ser avaliada no âmbito da política

municipal de habitação, consolidada no Plano Local de Habitação de Interesse Social 6 e

orientada  pelo  Conselho  de  Desenvolvimento  Municipal7 e  pelo  Conselho  Gestor  do

5 Disponível  em:  http://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosSNH/FNHIS/Manuais/Manual_UAP-
FNHIS_OGU.pdf , p. 15.

6 A Lei Municipal 2.547/2012 instituiu o Plano Local de Habitação de Interesse Social de ..., bem como
criou o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social e seu Conselho Gestor. 

7 De acordo com a Lei Municipal n° 2.625/2013 que instituiu o Conselho de Desenvolvimento Municipal,
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Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social. 

Com tal ressalva, após estabelecida a ordem de atendimento das famílias da ...,

cabe destacar alguns elementos que devem ser observados para o sucesso da mesma.

Inicialmente, qualquer processo de urbanização de assentamentos precários (envolvendo

ou não a realocação de famílias) deve iniciar por um mapeamento prévio dos domicílios,

seguido da selagem dos mesmos, podendo este ser descrito da seguinte forma:

Selagem  é  o  termo  utilizado  para  a  identificação  preliminar  da
quantidade de domicílios de um assentamento, o que é feito a partir
de uma numeração demarcada no próprio imóvel e que serve de
referência  para  todo  o  processo  de  urbanização.  O  conceito  de
“domicílio”  requer  que  haja,  necessariamente,  pelo  menos  um
banheiro  (o  que  foge  do  conceito  de  inadequação  por  falta  de
unidade sanitária exclusiva) e uma entrada, nem sempre individual,
mas que tenha acesso direto a uma via/viela pública8.

A designação  de  um código/número  para  o  domicílio  e  o  decalque  deste  nas

edificações  é  fundamental  para  que  o  Poder  Público  acompanhe  e,  principalmente,

controle a expansão da área. Esse mapeamento deve integrar o projeto de regularização

fundiária e visa a “congelar” a área, desestimulando/coibindo novas ocupações em função

da  perspectiva  de  regularização  fundiária,  uma  vez  realizado  o  diagnóstico  social  e

cadastramento.  Essa  marcação  confere  também  transparência  ao  processo,  pois

comunica aos moradores quem será ou não atendido, e sob quais critérios, favorecendo

para que estes se tornem parceiros no processo de contenção da ocupação, alertando

possíveis novos moradores da impossibilidade de inclusão de mais domicílios/famílias.

Figura 02: Exemplo de selagem. 

este  tem  entre  suas  principais  atribuições  “promover  o  acompanhamento  de  políticas  setoriais
integradas que tenham relação com o desenvolvimento territorial do Município” (art. 2°, V).

8 AMORE,  C.,  CASTRO,  A.,  PEREIRA,  R.,  RODRIGUES,  F.,  RODRIGUES,  D.,  PEREIRA,  M.,
HORIGOSHI, M (2014).  Precariedades Habitacionais: um ensaio de qualificação e quantificação,
uma  metodologia  de  projeto  para  intervenção  em  favelas.  In.:  I  URBFAVELAS:  SEMINÁRIO
NACIONAL SOBRE URBANIZAÇÃO DE FAVELAS. Anais. São Bernardo do Campo, p. 13. 
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Fonte:  Imagens da apresentação  do  arquiteto  ...  da consultoria  técnica  ...,  realizada  durante  o  evento
Mediação de Conflitos e Regularização Fundiária, realizada pelo Ministério Público do Paraná em junho de
2015.

Outra estratégia empregada nessas situações é a instalação de placas e faixas

alertando da necessidade de comunicação ao Município antes de qualquer compra/venda

ou construção de imóvel  no local.  Logicamente que todas essas estratégias precisam

estar  amparadas  por  uma  equipe  de  fiscalização  do  Município,  que  realize  vistorias

constantes na área e tenha um procedimento claro e dialogado de como agir diante de

transações imobiliárias ou novas edificações. Tal ação pode, inclusive, ser apoiada pelos

escritórios regionais do DNIT que possuem a atribuição de “zelarem pela integridade e

intangibilidade absolutas do uso comum das faixas de domínio das rodovias federais” 9,

estando tal entendimento amparado no Código de Trânsito Brasileiro e destacado pela

Ordem de Serviço DG 01/2009 do departamento  que determina que os “engenheiros

chefes  das  unidades  locais  redobrem  a  vigilância  e  diligência  no  concernente  à

manutenção das faixas de domínio das rodovias sob sua jurisdição”. O cenário ideal seria

de atuação conjunta dos órgãos municipais, estaduais e federais pertinentes.

Cumpre mencionar que qualquer intervenção na área será fortalecida se contar

com a participação e adesão de seus moradores, ao compreenderam a relevância de

conter  novas ocupações.  Tal  norte,  inclusive,  se coaduna com a Política Nacional  de

9 DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. Ordem de Serviço DG 
01/2009, disponível em: http://www.dnit.gov.br/download/rodovias/operacoes-rodoviarias/faixa-de-
dominio/os-001-2009.pdf
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Habitação,  expressa na Lei  11.124/2005,  que tem a democratização descentralização,

controle social e transparência nos procedimentos decisórios como um de seus princípios.

Reconhecendo a importância da participação da comunidade local, o Manual do

Ministério das Cidades10 para intervenções em assentamentos precários, prevê inclusive

etapa de debates durante o processo de congelamento da área, assim sistematizado:

1. Delimitação física da área de intervenção;
2.  Listagem  dos  imóveis  encontrados  na  área,  com  respectiva
numeração,  essa  numeração  estará  vinculada  a  um  (ou  mais)
cadastros e gerará um comprovante de cadastramento no qual deve
constar, por escrito, a proibição de construir, vender ou trocar sem
comunicado  prévio  ao  setor  do  Município  responsável  pela
intervenção.
3.  Realização  de  debates  e  estabelecimento  de  pactos  com  a
população  acerca  do  congelamento  e  fiscalização,  a  partir  da
divulgação  das  regras  de  atendimento,  em função  da  população
residente cadastrada e dos imóveis mapeados;
4. Afixação de placas e cartazes com a informação de que a área
está  cadastrada  sendo  necessário  consulta  prévia  ao  setor
responsável pela intervenção para a compra, venda, troca, reforma
e/ou construção.
5. Estabelecer uma rotina de fiscalização da área, com fluxo pré-
definido de como agir em caso de novas construções ou ampliações.

 Após  a  selagem  dos  domicílios  recomenda-se  a  realização  do  cadastro  das

famílias que serão atendidas, cada numeração de domicílio dará origem a um cadastro

habitacional, sendo possível também a vinculação de cadastros derivados:

A numeração  do  imóvel  identifica  a(s)  família(s)  moradoras  e  é
denominada “cadastro”, que, perante a prefeitura, configura-se como
um  “compromisso  de  atendimento  habitacional”,  seja  através  da
consolidação  da  moradia  com  algum  instrumento  jurídico  de
segurança na posse, seja através do atendimento habitacional em
unidade nova,  em reassentamento no próprio  núcleo ou em área
destinada à provisão. A pesquisa, em geral, compõe-se de uma série
de  questões  objetivas,  abordando  as  características

10 MINISTÉRIO DAS CIDADES. Ações Integradas de Urbanização de Assentamentos Precários – edição 
bilíngue. Brasília/São Paulo: Ministério das Cidades/Aliança das Cidades, 2010, p. 108.
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socioeconômicas  da  família:  composição,  ocupação,  renda,
escolaridade,  entre  outras.  Os  requisitos  mínimos  para  a
conformação  de  um  “cadastro”,  contudo,  são  os  nomes  dos
responsáveis  e  seus  respectivos  documentos  de  identidade.  Os
levantamentos socioeconômicos são sujeitos a tabulações e outros
cruzamentos  que  permitem  interpretar  o  “perfil”  das  famílias  que
moram no assentamento.11

O  cadastro,  principalmente  em  situações  que  acarretem  realocações,  visa

possibilitar  a  compreensão  das  dinâmicas  sociais  e  econômicas  das  famílias  que  ali

habitam.  Sua  sistematização  deve  possibilitar,  especialmente  nessas  situações,  a

visualização de qual a fonte de renda de cada núcleo, quantas famílias são compostas

por grupos de atendimento prioritários (idosos, pessoas com deficiência, mulheres chefes

de família),  se a mudança para outro local  impedirá o desenvolvimento de atividades

econômicas  fundamentais  para  a  economia  familiar,  bem  como  quais  os  laços  de

solidariedade e ajuda mútua (cuidado de crianças, troca de serviços domésticos) podem

estar sendo abalados pela intervenção e o que isso vai  representar no custo de vida

dessa população. 

Ainda, o cadastro deve contemplar todas as pessoas que residem no domicílio ou

que fazem parte do núcleo familiar, bem como diagnosticar se ali existe apenas um núcleo

familiar  ou  diversos.  Esta  informação  é  crucial  para  o  êxito  da  intervenção,  pois  um

domicílio  no  assentamento  precário  pode  ser  ocupado  por  mais  de  uma família  (co-

habitação involuntária),  demandando mais de uma unidade no novo empreendimento.

Cabe alertar, igualmente, as famílias que possuem filhos maiores de idade compondo o

núcleo, pois estes podem optar ou não por constituir um novo domicílio autônomo. 

Observe-se que, no cadastramento, não deve haver distinção entre “proprietários”

e “locatários”, mesmo quando essas categorias estejam presentes na dinâmica social da

comunidade,  devendo  a  realocação  contemplar  a  ambos  indistintamente,  ou  seja,

incluindo  todas  famílias  que  estão  residindo  no  local  e,  portanto,  enquadram-se  em

11 AMORE,  C.,  CASTRO,  A.,  PEREIRA,  R.,  RODRIGUES,  F.,  RODRIGUES,  D.,  PEREIRA,  M.,
HORIGOSHI, M (2014).  Precariedades Habitacionais: um ensaio de qualificação e quantificação,
uma  metodologia  de  projeto  para  intervenção  em  favelas.  In.:  I  URBFAVELAS:  SEMINÁRIO
NACIONAL SOBRE URBANIZAÇÃO DE FAVELAS. Anais. São Bernardo do Campo, p. 13. 
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situação de vulnerabilidade habitacional. Diferentemente da situação de usucapião, aqui é

o uso social do imóvel, e não a cadeia de posse, o elemento que deve preponderar. 

Decanta-se tal orientação no fato do assentamento em tela ter um processo de

produção  de  todo  irregular,  ou  seja,  não  haver  jamais  passado  por  processo  de

parcelamento  formal,  não  estando  o  mesmo  registrado  ou  licenciado,  resultando  em

edificações clandestinas. Assim, em não havendo registro de domínio na matrícula do

imóvel  em favor  de  nenhum dos  ocupantes,  não  há  que  se  falar  na  distinção  entre

proprietários  ou  locatários,  apenas  em  famílias  (todas  possuidoras)  que  compõem  o

Déficit Habitacional e precisam ser atendidas pela política habitacional. 

Nada obstante, devem ser vinculados os contemplados e as famílias que de fato

irão ocupar as novas unidades habitacionais com os dados constantes nos cadastros.

Recomenda-se o preenchimento destes em conjunto com os moradores e/ou sob sua

supervisão,  constando  a  assinatura  dos  mesmos.  Tal  ação  confere  legitimidade  à

intervenção e garante que nos casos de realocação todas as pessoas constantes do

cadastro devem se dirigir à nova unidade residencial, não podendo remanescer em suas

antigas casas, ou cedê-las para parentes ou eventuais compradores. 

Finalmente cumpre destacar que qualquer um dos procedimentos acima listados,

selagem e cadastro só devem ser levados a cabo após a definição global de intervenção,

havendo inclusive  dotação orçamentária  ou  recurso  destinado para  tanto,  evitando-se

assim a criação de expectativas nos moradores. Levantamentos prévios são possíveis e

até mesmo desejáveis, mas prospecções mais detalhadas só são recomendadas após a

garantia de execução da intervenção, em homenagem ao princípio da eficiência.

3. Da demolição das construções remanescentes e da manutenção da área para

evitar novas ocupações.

Inicialmente,  destaca-se  que  qualquer  remoção,  com  posterior  demolição  de

habitações, só pode ser levada a cabo se representar de fato uma melhoria da qualidade

de vida das famílias que ali residiam, com a restauração de seus meios de sobrevivência.
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Isso significa que o local para o qual essa população será realocada deve garantir os

quesitos mínimos que compõe o direito à moradia12,  destacadamente a segurança da

posse, a disponibilidade de serviços e infraestrutura e a habitabilidade. 

Cabe menção, ainda, à necessidade de restauração dos meios de sobrevivência

das famílias reassentadas, observando-se que, muitas vezes, são estabelecidas relações

de solidariedade em vizinhanças, com trocas de serviços entre moradores, bem como

criação de redes que auxiliam em tarefas como cuidado de crianças,  deslocamentos,

entre outros. Ademais o local de moradia normalmente está relacionado a toda uma rede

de trabalho e acesso a serviços públicos,  comércio e atividades de lazer,  ao forçar a

mudança dessas famílias, todo esse sistema será perturbado, sendo necessário auxiliar e

garantir que os moradores consigam reestabelecer ou substituir parte dessas conexões,

sendo essencial a continuidade no acesso à escola, trabalho, transporte, fontes de renda,

mercados e tratamentos de saúde. Por isso mesmo a frequente recomendação de sempre

realocar  as  famílias  para  áreas  próximas  as  de  seus  antigos  lares,  minorando  as

mudanças no cotidiano e priorizando a manutenção de relações de vizinhança.

Assim antes de qualquer remoção deve-se garantir a definição de local, para que

essas  famílias  possam  usufruir  de  forma  adequada  seu  direito  à  moradia,  sendo

fundamental para o êxito do projeto que as famílias participem desse escolha e declarem

seu aceite das novas condições de moradia. 

Nesse  sentido  o  Comitê  de  Direitos  Econômicos,  Sociais  e  Culturais  da

Organização das Nações Unidas emitiu o Comentário Geral n°07 especificamente sobre

remoções e despejos forçados,  no qual  estabelece uma série  de procedimentos para

essas  ações.  Qualquer  deslocamento  involuntário  precisa  ocorrer  no  âmbito  de  um

programa habitacional em que seja constatada a adesão dos moradores, que serão alvo

do reassentamento. Repisa-se, como demonstrado na primeira seção desta consulta, que

qualquer remoção deve estar justificada no interesse público e na efetiva melhoria da

12 Os principais elementos que compõe o direito à moradia digna foram elencados no Comentário Geral n°
04 do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da Organização das Nações Unidas e são os
seguintes:  segurança  da  posse,  habitabilidade,  disponibilidade  de  serviços,  infraestrutura  e
equipamentos públicos, localização adequada, custo acessível, adequação cultural, não discriminação e
priorização de grupos vulneráveis. 
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condição de vida das famílias reassentadas. Destarte, o supramencionado documento da

ONU13 estabelece uma série de direitos básicos do público-alvo da intervenção:

a.  As  famílias  afetadas  devem  ser  consultadas  e  terem  a
oportunidade de participar efetivamente de todo o processo; 
b. A comunidade deve ser informada, com bastante antecedência,
sobre quem vai sair, para onde vai, como e quando será a mudança.
As pessoas afetadas devem ter  assegurado o direito  a  guarda e
transporte de seus objetos pessoais, bem como auxílio no momento
da retirada de seus pertences da antiga residência e colocação na
nova. 
c.  A  presença  de  funcionários  do  Poder  Executivo  ou  de  seus
representantes no momento da remoção;
d. Identificação de todas as pessoas que vão auxiliar na remoção;
e.  Não  efetuar  remoções  em  condições  climáticas  adversas
(chuvas), durante a noite, feriados ou períodos de exames escolar;
f. Garantir assistência social e jurídica para famílias que necessitem
pedir eventuais reparações.

Nacionalmente as normativas para reassentamentos involuntários estão restritas à

regulamentação  de  programas  habitacionais  específicos.  O  Manual  de  Instruções  do

Programa Moradia  Digna,  uma  das  principais  linhas  de  ação  para  a  urbanização  de

assentamentos precários, estabelece, entre suas diretrizes específicas, o reassentamento

como a última opção nas ações de regularização fundiária:

b.1) o remanejamento/reassentamento de famílias é medida extrema
que só deverá ocorrer nos casos em que o assentamento precário
esteja em área que não seja passível de uso habitacional, exposto a
riscos de incêndio, deslizamentos, tremores de terra, sob fios de alta
tensão,  próximas  a  áreas  insalubres,  às  margens  de  rodovias,
ferrovias, rios e lagoas, em área de preservação ambiental ou em
áreas  imprescindíveis  à  regularização  urbanística  do  bairro,  para
implantação  de  infra  estrutura  ou  sistema  viário  e  áreas  não
passíveis de regularização. O reassentamento deverá ser localizado
o mais próximo possível do local da intervenção, tendo em vista as

13 A Relatoria Especial para a ONU para moradia adequada elaborou Guia sobre Como Atuar em Projetos 
que Envolvem Despejos e Remoções, com informações detalhadas de como atuar nessas situações. O 
material encontra-se disponível em: http://direitoamoradia.org/?p=6088&lang=pt.
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relações  de  vizinhança  e  emprego  estabelecidas,  bem  como  da
infraestrutura e equipamentos públicos existentes;14 

Nessa toada também cabe menção à Portaria  n.°  317/201315 do Ministério das

Cidades, que dispõe sobre medidas e procedimentos a serem adotados nos casos de

deslocamentos involuntários de famílias na execução dos programas e ações sob gestão

do  Ministério  das  Cidades  no  Programa  de  Aceleração  do  Crescimento  –  PAC,

destacadamente  à  obrigatoriedade  de  elaboração  de  Plano  de  Reassentamento  e  a

previsão de possíveis Medidas Compensatórias. 

Portanto,  visando  salvaguardar  o  direito  à  moradia,  a  realocação  e  posterior

demolição das casas só pode ser efetivada após a elaboração e implementação de um

projeto/plano de reassentamento, atendendo a todo este conteúdo mínimo. 

Devidamente reassentadas as famílias, e conferido-lhes prazo hábil para a retirada

de  todos  os  pertences  que  entenderem úteis,  poderá  ser  acordada  a  demolição  das

construções,  preferencialmente com anuência expressa dos antigos moradores.  Como

utlima  ratio,  e  somente  na  comprovada  impossibilidade  de  colher  a  assinatura  das

famílias,  poderá a municipalidade ajuizar as medidas cabíveis em face de edificações

clandestinas,  requerendo  sua  demolição,  conforme  previsto  pelo  Código  de  Obras

Municipal (Lei Municipal 2.174/2008), em seus artigos 156 a 159:

Art. 156. A demolição total ou parcial das construções será imposta
pela Prefeitura, mediante intimação quando: 
I- clandestina, ou seja, a que for feita sem a prévia aprovação do
projeto ou sem Alvará de Construção; 
II-  for feita sem observância do alinhamento ou em desacordo ao
projeto aprovado; 
III- constituírem ameaça de ruína, com perigo para os transeuntes. 
Parágrafo  único.  A demolição  será  imediata  se  for  julgado  risco
iminente de caráter público. 
Art.  157.  A  demolição,  no  todo  ou  em  parte,  será  feita  pelo
proprietário. 

14 MINISTÉRIO DAS CIDADES. Manual de Instruções Programa Moradia Digna – PPA 2012-2015, p. 07.
Disponível  em:  http://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosSNH/FNHIS/Manuais/Manual_UAP-
FNHIS_OGU.pdf 

15 Disponível em: http://www.urbanismo.mppr.mp.br/arquivos/File/portaria_317_2013.pdf
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Art. 158. O proprietário poderá, às suas expensas, dentro de 48 h
(quarenta e oito horas) que se seguirem à intimação, pleitear seus
direitos, requerendo vistoria na construção, a qual deverá ser feita
por 2 (dois) peritos habilitados, sendo um obrigatoriamente indicado
pela Prefeitura Municipal. 
Art. 159. Intimado o proprietário do resultado da vistoria, seguir-se-á
o processo administrativo, passando-se à ação demolitória se não
forem cumpridas as decisões do laudo. 

Portanto  o  Município  tem o  poder-dever  de  polícia,  de  notificar  e  demandar  a

demolição de edificações construídas de forma irregular. Entretanto tal medida deve ser

sempre examinada à luz dos Direitos Constitucionais Fundamentais, com destaque para o

direito  à  moradia  digna.  Nesse  sentido  é  vasta  a  jurisprudência  que  assenta  a

necessidade de coadunar a demolição de edificações clandestinas construídas à margem

de  qualquer  licenciamento  (defesa  da  ordem  urbanística)  com  a  garantia  do  direito

humano fundamental à moradia digna (interesse coletivo e patrimônio social):

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
INCOMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  ESTADUAL.  DEFICIÊNCIA  NA
FUNDAMENTAÇÃO  DO  RECURSO.  SÚMULA  284/STF.
REASSENTAMENTO DE FAMÍLIAS QUE VIVEM ÀS MARGENS DE
RODOVIA FEDERAL PRÓXIMA À ÁREA DO PARQUE ESTADUAL
DELTA DO JACUÍ. DIREITO URBANÍSTICO. DIREITO À MORADIA.
CIDADANIA  URBANÍSTICA.  DIREITOS  E  INTERESSES
INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM
DO MINISTÉRIO PÚBLICO RECONHECIDA. 
1. O Ministério Público possui legitimidade ativa para propor Ação
Civil Pública em defesa de interesses individuais homogêneos (art.
81, parágrafo único, III, c/c os arts. 82, I, e 117 do CDC).
2. No Direito Urbanístico, sobretudo quanto à garantia do direito à
moradia digna, afloraram, simultânea e inseparavelmente, direitos e
interesses individuais homogêneos (= dos sem-teto ou moradores de
favelas,  cortiços  e  barracos)  e  outros  de  índole  difusa  (=  da
coletividade, que também é negativamente afetada, nos planos ético
e  material  da  qualidade  de  vida,  pela  existência  de  guetos  de
agressão permanente à cidadania urbanística e ao meio ambiente).
3.  Além da  proteção  dos  interesses  individuais  homogêneos  dos
habitantes da ocupação irregular, a retirada dos barracos e casas
edificados  às  margens  de  rodovia  federal  (ou  em qualquer  outro
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local considerado ambientalmente impróprio, insalubre ou inseguro),
com  o  conseqüente  assentamento  das  famílias  em  área  que  se
preste à moradia, representa benefício de natureza difusa, em prol
da sociedade como um todo, tendo em vista os riscos causados pela
invasão à segurança e bem-estar das pessoas.
4.  Recurso  Especial  parcialmente  conhecido  e,  nessa  parte,  não
provido
(STJ.  Recurso  Especial  1.013.153.  Segunda  Turma.  Rel.:  Min.
Herman Benjamin. DJ: 28 de outubro de 2008)

AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  DIRETO  AMBIENTAL.  DIREITO  À
MORADIA. DIREITO INTERNACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS.
DESOCUPAÇÃO FORÇADA E DEMOLIÇÃO DE MORADIA. ÁREA
DE  PRESERVAÇÃO  PERMANENTE.  POSSE  ANTIGA  E
INDISPUTADA.  AQUIESCÊNCIA  DO  PODER  PÚBLICO.
DISPONIBILIDADE DE ALTERNATIVA PARA MORADIA. TERRENO
DE  MARINHA.  DESNECESSIDADE  DE  PERÍCIA  JUDICIAL.
PROTEÇÃO À DIGNIDADE HUMANA, DESPEJO E DEMOLIÇÃO
FORÇADAS  PARA  PROTEÇÃO  AMBIENTAL.  PREVENÇÃO  DE
EFEITO  DISCRIMINATÓRIO  INDIRETO.  (TRF4°  -  APC:
2006.72.04.003887-4/SC, Relator: ROGER RAUPP RIOS, Data de
Julgamento: 12/05/2009, 3ª Turma, Data de Publicação 12/06/2009.)

DIREITO  ADMINISTRATIVO.  APELAÇÃOCÍVEL.  ÁREA PÚBLICA.
SOL  NASCENTE.  DESOCUPAÇÃO.  DEMOLIÇÃO.  DIREITO  À
MORADIA.  LEGÍTIMA  EXPECTATIVA.  OCUPAÇÃO  PACÍFICA  E
DURADOURA.  SENTENÇA  REFORMADA.  1.  Pela  teoria  dos
motivos  determinantes  há  vinculação  dos  atos  administrativos
quando  justifica  que  as  demolições  se  operamem  razão  de
ocupações irregulares datadas de menos de um ano. 2. Revelam-se
drásticas  e  desarrazoadas  as  repentinas  medidas  administrativas
(desocupação e demolição de obra) que afetam diretamente o direito
à  moradia  de  pessoas  carentes  que  aguardam,  com  legítima
expectativa,  a  regularização  de  suas  residências.  3.  A  atuação
estatal deve se pautar na regra da segurança jurídica e da boa-fé,
não podendo ser olvidado pela Administração Pública, por expressa
determinação  constitucional,  o  direito  social  à  moradia.  4.
Asupremacia do interesse público sobre o particular não dá guarida
a atos administrativos (desocupação e demolição) que afrontam os
direitos fundamentais, notadamente o direito à moradia. 5. Recurso
conhecido  e  provido.  Maioria.  (TJ-DF  -  APC:  20130111408987,
Relator:  FÁTIMA RAFAEL,  Data  de  Julgamento:  03/06/2015,  3ª
Turma Cível,  Data de Publicação:  Publicado no DJE: 12/06/2015.
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Pág.: 142)

PROCESSUAL CIVIL.  RECURSO DE AGRAVO NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO.  ADMINISTRATIVO.  DEMOLIÇÃO  DE  IMÓVEL
ERGUIDO  EM  ÁREA  DE  RISCO.  MEDIDA  LIMINAR  QUE
CONDICIONOU  A  DEMOLIÇÃO  À  CONCESSÃO  DE  AUXÍLIO-
MORADIA. DIREITO CONSTITUCIONAL À MORADIA. DIGNIDADE
DA  PESSOA  HUMANA.  AUSÊNCIA  DE  JULGAMENTO  EXTRA
PETITA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Recurso manejado diante de
decisão monocrática que manteve a determinação de demolição da
construção irregular, cominando, contudo, ao agravante o dever de
promover abrigo para as pessoas retiradas do imóvel.  2.  Pode o
magistrado,  imbuído  do  poder  geral  de  cautela,  determinar  ao
município o dever de promover abrigo para as pessoas retiradas do
imóvel a ser demolido, em nítida defesa do direito constitucional à
moradia, e da dignidade da pessoa humana, sem que esta decisão
mostre-se  extra  petita.  3.  Não  há  qualquer  evidência  de  que  a
promoção de abrigo  à família,  cuja  moradia  está em vias  de ser
demolida, irá causar, neste momento processual, lesão grave e de
difícil  reparação ao recorrente,  a  ponto de justificar  a  reforma da
decisão  vergastada.  4.  Recurso  de  agravo  a  que  se  nega
provimento.  5.  Decisão  unânime.  (TJ-PE  -  AGV:  3700374  PE,
Relator:  Itamar  Pereira  Da  Silva  Junior,  Data  de  Julgamento:
16/10/2015,  4ª  Câmara  de  Direito  Público,  Data  de  Publicação:
03/11/2015)

AÇÃO  CIVIL PÚBLICA –  Obrigação  de  fazer  –  Propositura  pelo
Ministério Público objetivando desocupação de área pública ocupada
por moradias irregulares e em situação de risco de desabamento –
Admissibilidade de despacho interlocutório determinando a remoção
garantindo o resultado da demanda requisitando auxílio  policial  e
nomeando  oficial  de  justiça  –  Adoção  de  providências  pela
municipalidade para transporte de bens das pessoas removidas e
demolição das construções irregulares – Recurso municipal provido.
(TJ-SP. Agravo de Instrumento n. 2199931-62.2014.8.26.0000 – São
Paulo – 7ª  Câmara de Direito  Público  –  Relator:  Sergio Coimbra
Schmidt – 27/07/2015 – 28237 – Unânime) 

Assim, após assegurada uma solução de moradia adequada para as famílias que

residem  na  ...,  o  Município  poderia  realizar  a  demolição  das  casas  construídas

irregularmente,  tomadas  as  cautelas  supracitadas  de  anuência  expressa  dos
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atendidos/reassentados ou ordem judicial, visto que se trata de imóvel particular.

Recomenda-se  fortemente,  por  se  tratar  de  habitação  de  interesse  social,  a

obtenção do consentimento dos antigos moradores. Nesse momento o Município deve

coordenar a mudança das famílias para a nova unidade habitacional, com o processo de

demolição da antiga, ajustando os tempos conforme a necessidade, caso a caso. Como

mencionado, deve-se, inclusive permitir às famílias que transportem e aproveitem partes

do seu antigo imóvel como metais, esquadrias, pisos ou outros materiais que possam ser

comercializados ou utilizados na nova residência. Quadra ressaltar outra hipótese, em

que o Município acorda com os moradores para que estes realizem, às suas expensas, a

demolição,  conforme dispõe o Código de Obras Municipal,  porém em se tratando de

famílias  de  baixa  renda  e  onde  há  o  interesse  público  de  retomada  do  pleno

funcionamento das estruturas rodoviária e ferroviária, tal prática deve ser aplicada apenas

quando  não  acarretar  excessivo  ônus  às  famílias  que  já  estão  em  situação  de

vulnerabilidade social, agravada pela mudança que já acarretará em novos despesas.

Caso o Município entenda que a demolição deva ser levada a cabo pelos antigos

residentes, este deve firmar um termo com os moradores estabelecendo prazos e meios

para a demolição assistida dos mesmos e fiscalizar o cumprimento do acordo. 

Após  a  demolição  das  casas  (e  tão  somente  daquelas  cujo  reassentamento  é

inevitável, conforme já salientado), indispensável seja feita a limpeza do terreno. In casu,

por tratar-se de imóvel particular, esta é de responsabilidade do proprietário, bem como o

cercamento, fiscalização e manutenção da área. Segundo o Código de Obras Municipal:

Art. 13. O proprietário do imóvel, ou seu sucessor a qualquer título, é
responsável  pela  manutenção  das  condições  de  estabilidade,
segurança e salubridade do imóvel, bem como pela observância das
disposições desta Lei e das leis municipais pertinentes. 

Tal previsão é reproduzida no Código de Posturas Municipal, Lei n° 2.206/2008:

Art. 152. Os proprietários de terrenos são obrigados a murá-los ou
cercá-los  e  a  executar  o  respectivo  passeio,  dentro  dos  prazos

20



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

fixados pela Prefeitura. 
Parágrafo único. Uma vez decorridos os prazos, a Prefeitura poderá
realizar as obras, cobrando pelos meios normais ou por via judicial
executiva  os  custos  das  mesmas,  acrescidos  da  taxa  de
administração de 50% (cinqüenta por cento) sobre o seu valor, além
de  multa  de  50%  (cinqüenta  por  cento)  até  a  liquidação  da
obrigação, fora os juros e outras penalidades a que estiver sujeito o
proprietário. 

Subsidiariamente, além da obrigação do proprietário, cabe ao Município, ao DNIT e

à ALL, conjuntamente, a fiscalização do cumprimento dessas obrigações com o intuito de

evitar a ocupação desordenada do solo urbano ou violação de sua função social.

4.  Considerações  Finais  do  Centro  de  Apoio  Operacional  das  Promotorias  de

Justiça de Habitação e Urbanismo.

Diante do exposto, entende-se que a melhor estratégia de atuação na presente

situação seja a de elaboração de um projeto de regularização fundiária para intervenção

na ..., que atue em todo o perímetro da mesma. Tal ação deve ser levada a cabo pelo

Município, de acordo com as prioridades de intervenção estabelecidas pelo Plano Local

de  Habitação  de  Interesse  Social  (que  não  necessariamente  determinam  seja  a  ...

imediatamente atendida)  e  acordadas pelo Conselho de Desenvolvimento Municipal  e

Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social.

Nesse  viés  todas  as  pessoas  ali  residentes  devem  ser  atendidas,  pois,

independentemente  da  forma  de  acesso  à  habitação,  todas  compõem  o  Déficit

Habitacional  Municipal  e  necessitam  de  programas  habitacionais  públicos  ou  com

subsídio, ocorrendo a recuperação plena da área e o desembaraço ao funcionamento do

corpo estradal e ferroviário após uma intervenção na área, como um todo. 

Para coadunar o interesse público com direito à moradia, as famílias poderão ser

realocadas, em parte ou em sua totalidade, a depender dos resultados dos estudos para a

intervenção, suas antigas residências eventualmente desfeitas (pelos próprios moradores
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ou pelo Município, com anuência daqueles ou mediante ordem judicial) e a área limpa e

cercada  pelo  proprietário,  sem  prejuízo  de  eventual  responsabilização  pelo  crime  de

loteamento clandestino de quem se houver locupletado no local (art. 50 da Lei 6.766/79). 

Cabe  destacar,  igualmente,  que  o  reassentamento  deve  ser  feito  apenas  para

aquelas  situações  em  que  não  houver,  efetivamente,  nenhuma  possibilidade  de

permanência das famílias e que o local de destinação deve ser o mais próximo possível à

antiga residência, buscando preservar os vínculos econômicos e sociais. Ao longo de todo

o processo, são de imprescindível observância os Comentários Gerais do Comitê para

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU, destacadamente os de número 04 e 07,

que caracterizam o direito à moradia e ações de reassentamento.

É a consulta,

Curitiba, 18 de fevereiro de 2016.

ALBERTO VELLOZO MACHADO
Procurador de Justiça

THIAGO DE AZEVEDO PINHEIRO
HOSHINO

Assessor Jurídico

LAURA ESMANHOTO BERTOL
Arquiteta Urbanista
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