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Consulta n. 2012 – 05 – CAOP – Habitação e Urbanismo 

Solicitante: Promotoria de Justiça da Comarca de Chopinzinho 

Objeto: Procedimento Administrativo MPPR n. 0035.11.000172-0 

 

1. O CASO 

  

 O Promotor de Justiça de Chopinzinho solicita orientação 

técnica deste Centro de Apoio Operacional das Promotorias de 

Justiça de Habitação e Urbanismo para atuar no Procedimento 

Administrativo MPPR-0035.11.000172-0, instaurado para apurar 

possíveis irregularidades na desafetação, pelo Município de 

Chopinzinho, da área institucional n. 01, do Loteamento Vale Verde, 

matrícula 20.251.  

 A Lei Municipal n. 2808/2011 autorizou o Prefeito a utilizar 

referida área institucional para “implementação de loteamento para 

programas habitacionais do município” (fl. 2).  

 O Prefeito deu início ao parcelamento da área em questão em 

04 de julho de 2011, apresentando requerimento, mapas e memoriais 

descritivos ao Oficial do Registro de Imóveis da Comarca de 

Chopinzinho.  

 Instaurou-se o procedimento investigatório e requisitou-se do 
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Sr. Prefeito os esclarecimentos devidos (fl. 22).  

 Atendendo à requisição ministerial, em 14 de novembro de 2011, 

o Exmo. Prefeito informou (fl. 23) que o Município pretende 

desafetar toda a área institucional 01 do Loteamento Vale Verde, 

onde não há nenhum equipamento público, tratando-se de um “vazio 

urbano” ou “terreno baldio”, para nele implantar projetos 

habitacionais de interesse social (oferta de 18 lotes urbanizados a 

valores acessíveis).  

 Justificou tal decisão política dizendo que nas proximidades 

existe área institucional maior onde estão implantados e em 

funcionamento equipamentos sociais, consistentes em parque 

infantil e centro comunitário. Além disso, em locais relativamente 

próximos há serviços de Creche, Escola, Unidade de Saúde, Ginásio de 

Esportes, Praça de Lazer com playground. Assim, não haveria 

utilidade de se construir novos equipamentos sociais. Por outro lado, 

há uma grande demanda da população por lotes urbanizados a 

valores acessíveis.   

 Justificou também tal decisão política argumentando que a 

área em questão já dispõe de infraestrutura de transporte, redes de 

água, energia, esgoto, iluminação pública, barateando o 

empreendimento.   

Juntou o Decreto de aprovação do loteamento Vale Verde e 

mapas da área (24/26). 
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2. ORIENTAÇÃO DO CAOP – HABITAÇÃO E URBANISMO 

 

 A Lei 6.766/1979 estabelece em seu artigo 4º, como um dos 

requisitos de regularidade do loteamento de terras urbanas a 

destinação ao Município das chamadas áreas institucionais, 

destinadas aos equipamentos urbanos, sociais e comunitários, tais 

como vias de circulação, áreas de lazer, área verde, escolas, postos de 

saúde, parques, praças, centros de convivência, museus, bibliotecas 

públicas, etc. 

 As áreas institucionais passam a integrar o patrimônio público, 

compondo o acervo dominial do Município.  

 Quando nelas implantados equipamentos urbanos, sociais e/ou 

comunitários, destinados à prestação de algum serviço público lato 

sensu, em razão de sua especial destinação, tais áreas passam a 

integrar o acervo patrimonial indisponível. Em síntese, é nisso que 

consiste a chamada “afetação”.  São bens imóveis afetados (ou 

destinados) à prestação do serviço público.  

 Quando ainda não implantado um equipamento público, tais 

áreas configuram-se como vazios urbanos. Vazios urbanos podem, 

conforme o que exista sobre a terra, constituir-se área verde, com 

função ecológica, estando assim afetados (ou destinados) a uma 
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função estatal (promover qualidade ambiental na cidade).  

   Podem, diversamente, essas áreas institucionais que surgem 

com parcelamentos de terra urbana, quando nelas não implantadas 

equipamentos comunitários, tratar-se de meros terrenos baldios.  

 Diferenciar essas duas hipóteses – área verde / mero terreno 

baldio – é algo que precisa ser feito na presente investigação, 

verificando-se se a área em questão exerce alguma função ambiental.  

 Se a área não exercer de fato alguma função ambiental, isto é, 

não se tratar de uma área verde, mas sim de um terreno 

simplesmente baldio, estar-se-á diante de um item do “banco de 

terras públicas”, o qual, a princípio, deve ser destinado a 

equipamentos sociais, comunitários ou urbanos por força da regra do 

artigo 4º da Lei 6.766/1979. Assim, a priori, estas porções de terra, por 

força do mencionado dispositivo legal, estão vocacionadas a servirem 

de suporte para prédios ou equipamentos públicos. Em outras 

palavras, já foram previamente reservadas pelo legislador para serem 

afetadas aos fins especiais de interesse público.  

 Todavia, nesse caso, em que ainda não houve de fato uma 

instalação de um equipamento público, não há, a princípio, como 

regra absoluta, vedação de que essa terra, que, a rigor, nunca foi 

afetada para a prestação de um serviço público, mas apenas 

reservada para tal fim, seja destinada à produção de moradias de 

interesse social, eis que é também função do Poder Público facilitar o 
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acesso à moradia digna à população de baixa renda.  Mas, - é 

importante destacar – somente se destinados para população de 

baixa renda.  

 Assim, algo que precisa o agente do Ministério Público 

conhecer – e para isso realizar diligências investigatórias – é se há e 

qual é o programa de ações do Município de Chopinzinho para 

atendimento da necessidade de moradia da população de baixa 

renda e, particularmente, quais os sãos critérios e os procedimentos 

de seleção das pessoas para as quais serão destinados os aludidos 18 

terrenos urbanos.  

 Essa é uma dimensão importante da questão: a Municipalidade 

está a promover o parcelamento da área institucional n. 1 do Vale 

Verde para produzir 18 terrenos urbanos. Para pessoas de qual classe 

socioeconômica serão destinados esses lotes? E essa seleção será 

feita por quais profissionais (assistentes sociais, etc.), analisando 

quais fatores (faixa de renda mensal, número de integrantes da 

família, possuir ou não possuir outra moradia, etc.)?  

 Se for para pessoas de baixa renda, com dificuldades de acesso 

à moradia digna, não há dúvida que a ação municipal proposta (e já 

em execução) é revestida de interesse público, e encontra guarida na 

norma do artigo 6º da Carta Magna da República: moradia integra o 

rol dos direitos sociais, é direito humano fundamental. O Estado 

(União, Estados e Municípios) tem deveres para com a promoção (ou 

facilitação) do acesso à moradia digna.  
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 Afora a Magna Lex, a Lei que institui o Sistema Nacional de 

Habitação de Interesse Social (Lei Nacional 11.124/2005) enuncia ser  

objetivo da política da habitação, dentre outros, “viabilizar para a 

população de menor renda o acesso à terra urbanizada e à habitação 

digna e sustentável” (art. 2º, I). 

 Há, portanto, na legislação, a determinação de garantir à 

população de baixa renda o acesso a áreas urbanizadas e centrais em 

detrimento de áreas distantes que não dotadas de infraestrutura 

urbana, devendo o Poder Público proceder a inclusão das pessoas na 

cidade formal já existente e consolidada.  

 Contudo, a análise de juridicidade dessa decisão política não 

termina por aí. (Afirma-se isso pressupondo – pois ainda não restou 

esclarecido no procedimento investigatório – que os lotes que o 

Município vai produzir serão destinados à população de menor 

renda). A validade jurídica dessa decisão política depende de ter 

havido a correta ponderação, sopesando devidamente as outras 

destinações possíveis àquele pedaço de terra da municipalidade, 

notadamente a de utilização para a instalação de um equipamento 

público (de lazer, de segurança pública, de educação, de saúde, etc.), 

conforme previamente definido por lei.  

 Já que se trata de uma regra expressa (artigo 4º da Lei de 

Parcelamento) definindo prioridades de utilização daquele solo, para 

excepciona-la, há que existir motivação mais relevante do que aquela 

que ensejou a própria edição da regra.   
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 Justamente para fazer essa ponderação entre várias 

destinações possíveis ao “banco de terras públicas”, e, ao final, 

decidir qual é a melhor utilização desse pedaço do território da 

cidade, é que existem os instrumentos legais de planejamento 

urbano previstos no artigo 182 da Constituição da República do Brasil 

e no Estatuto das Cidades (Lei Nacional 10.257/01), e eventualmente 

nas próprias Leis do Município. Notadamente o plano diretor e os 

planos setoriais (de habitação, de saneamento, de mobilidade, etc.).  

 Faz parte do planejamento, da gestão da cidade, da ordenação 

uso e a ocupação do solo, bem como da indução do desenvolvimento 

da cidade, decidir politicamente o que fazer com o acervo de terras 

vagas do Município. 

 Dispõe a Constituição Federal que a política de 

desenvolvimento urbano tem por objetivo ordenar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem estar 

de seus habitantes (CF, art. 182). 

 O Estatuto da Cidade, por sua vez, traz as diretrizes para a 

política urbana em seu artigo 2º, determinando o planejamento de 

cidades sustentáveis, ordenadas e justas, com vistas à equidade 

socioespacial e à justa distribuição dos benefícios e ônus dos 

processos de urbanização (Lei Federal n. 10257/2001, art. 4º). 

 Neste prisma, para o Promotor de Justiça tomar posição sobre 

a legalidade e legitimidade, enfim, sobre a juridicidade da decisão 
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tomada pelo Poder Público local, de produzir lotes e destiná-los para 

pessoas nele edificarem moradias, ele deverá analisar se a iniciativa 

da Prefeitura de Chopinzinho se encontra dentro de um 

planejamento maior da cidade, e se serve à ordenação da urbe e à 

democratização da cidade. É nesse sentido a mensagem dada pelo 

arcabouço legislativo que norteia a política urbana. Mais que isso, é 

nesse sentido o comando normativo.  

 Parece adequado solicitar à Prefeitura um estudo que 

demonstre que a área possui, efetivamente, capacidade de absorver 

adequadamente um loteamento de interesse social, e que o 

empreendimento não irá implicar em sobrecarga dos serviços e 

equipamentos públicos já existentes.  

 Da leitura dos mapas de fls. 25/26 verifica-se que, além da área 

institucional que é objeto da ação municipal alvo da investigação, há 

outra que, a princípio não será utilizada, e será mantida no acervo de 

terras públicas (municipais) vagas.  

 Também se visualiza equipamentos públicos nos arredores, 

como unidade de saúde, creche e centro de convivência. Importante 

confirmar se esse segundo espaço institucional será mantido e se os 

estabelecimentos que existem poderão absorver a nova demanda 

(Pressupondo que atendam adequadamente a demanda atual, o que 

também deve ser checado).  

 Ainda, uma análise do Plano Diretor do Município é desejável, 
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com o fito de averiguar se o empreendimento respeita os parâmetros 

lá estabelecidos. 

 De acordo com o ofício n. 058/2012, encaminhado pela 

Promotoria de Chopinzinho a este CAOP em 23 de fevereiro de 2012, 

o Município estava, à época, em fase final de elaboração de seu Plano 

Municipal de Habitação de Interesse Social. Parece-nos interessante 

questionar se o plano foi finalizado e se a destinação que se quer dar 

à área em tela guarda relação com o planejamento habitacional do 

Município.   

 Portanto, a investigação em tela deve ser desenvolvida com a 

realização das diligências pertinentes (requisição e exame de 

informações, legislações e documentos; inspeção da área em 

questão; reuniões e audiências públicas, etc.), e deve focar a resposta 

às seguintes questões:  

  1) O loteamento que a Prefeitura está promovendo é para 

habitação de interesse social?  

 2) Os critérios e os procedimentos de seleção das pessoas que 

serão beneficiadas com esses lotes, garantem a escolha de pessoas 

de baixa renda, sem possibilidade econômica de, por si só, 

resolverem seu problema de moradia e, dentre elas, as mais 

necessitadas? Em outras palavras: possibilitará, de fato, acesso a terra 

urbanizada e regularizada à população de baixa renda?  

 3) Esse empreendimento municipal (produção de lotes para 
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moradia de interesse social) está em consonância com o Plano 

Diretor e com o Plano Local (Municipal) de Habitação de Interesse 

Social?  

 4)  A utilização dessa terra do Município para a produção de 

lotes para moradia de interesse social causará ou não sobrecarga aos 

equipamentos públicos já existentes?  

 5) Prejudicará significativamente o atendimento às 

necessidades presentes e futuras (médio e longo prazo) da 

população de dispor de áreas institucionais, espaços verdes, 

arruamentos adequados, saneamento, iluminação, ventilação, ordem 

e a salubridade no local e na circunvizinhança? (= sustentatilidade 

para a presente e futuras gerações) 

 São as orientações deste CAOP-HABITAÇÃO E URBANISMO 

para uma escorreita investigação dos fatos.  

 Colocamo-nos à disposição para qualquer esclarecimento ou 

providência complementar, agora ou mais adiante, quando a 

investigação e a cognição ministerial sobre a matéria fática estiver 

mais aprofundada.  

 Curitiba, 23 de julho de 2012.  

 

ALBERTO VELLOZO MACHADO 
Procurador de Justiça 

COORDENADOR DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS PROMOTORIAS DE 

HABITAÇÃO E URBANISMO 
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ODONÉ SERRANO JÚNIOR 
Promotor de Justiça 

 

MARIA VITÓRIA COSTALDELLO FERREIRA 
ASSESSORA JURÍDICA 

 

 

 

 

 

 

 


