
1
V. 4: DIREITO À MORADIA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E PROGRAMAS HABITACIONAIS

O MINISTÉRIO PÚBLICO NA DEFESA
DO MEIO AMBIENTE E DO DIREITO À CIDADE:

Coletânea de estudos do Centro de Apoio Operacional das 
Promotorias de Justiça de Proteção ao Meio Ambiente e de 

Habitação e Urbanismo do Ministério Público do Estado do Paraná

V.4 DIREITO À MORADIA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 
E PROGRAMAS HABITACIONAIS



2
V. 4: DIREITO À MORADIA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E PROGRAMAS HABITACIONAIS



O MINISTÉRIO PÚBLICO NA DEFESA
DO MEIO AMBIENTE E DO DIREITO À CIDADE:

Coletânea de estudos do Centro de Apoio Operacional das 
Promotorias de Justiça de Proteção ao Meio Ambiente e de 

Habitação e Urbanismo do Ministério Público do Estado do Paraná

V.4 DIREITO À MORADIA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
 E PROGRAMAS HABITACIONAIS

Ministério Público do Estado do Paraná

Curitiba
 2019



P223r    Paraná. Ministério Público.
O ministério público na defesa do direito à cidade : coletânea de estudos 

do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção ao 
Meio Ambiente e de Habitação e Urbanismo do Ministério Público do Estado 
do Paraná, volume 4 : direito à moradia, regularização fundiária e programas 
habitacionais / organização Centro de Apoio Operacional das Promotorias 
de Justiça de Proteção ao Meio Ambiente e de Habitação e Urbanismo. 
— Curitiba: Procuradoria-Geral de Justiça: Fundação Escola do Ministério 
Público do Estado do Paraná, 2019.

337 p. v. 4

ISBN 978-85-68772-15-7 (Obra completa)
ISBN 978-85-68772-19-5 (Volume 4)

1. Ministério Público – coletânea – Paraná. 2. Coletânea de estudos.  
I. Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção ao 
Meio Ambiente e de Habitação e Urbanismo. II. Título.

CDU 347.963(816.2)(082.1)

Ministério Público do Estado do Paraná.
Associação Paranaense do Ministério Público.
Fundação Escola do Ministério Público do Estado do Paraná.

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
Ficha Catalográfica

Elaborada por Paola Carolina Polo – CRB-9/1915
Divisão de Biblioteca / Ministério Público do Estado do Paraná



PREFÁCIO
 

 A atuação de uma instituição complexa como o Ministério Público, 
com áreas as mais variadas da manifestação social e com agires igualmente 
diversos, exige um ponto em comum: o constante trabalho em prol da 
sociedade, no seu viés coletivo e, claro, no viés individual, de cada pessoa e 
suas metas e problemas.

 Este labor, creio seja pacífico, é norteado pelos direitos fundantes 
vida, liberdade e igualdade. 

 Uma Declaração de Direitos do Ser Humano ou uma Constituição 
Democrática não é capaz de retratar o amplíssimo universo da experiência 
humana.

 Pautados nessa perspectiva, ainda rediviva, nas calendas de 2012 
aceitamos, com alguma relutância, atuar no setor de Habitação e Urbanismo, 
disciplinas até então pertencentes ao infindável leque daquilo que chamávamos 
de Centro de Apoio Operacional dos Direitos Constitucionais.

 Mas a realidade pressionou e eclodiu, desde o artigo 182 da 
Constituição Federal até o Estatuto da Cidade, além da previsão expressa, 
posteriormente, do direito à moradia no artigo 6o de nossa Magna Carta, a 
necessidade de um aperfeiçoamento institucional mais pontual e daí foi criado 
o Centro de Apoio Operacional de Habitação e Urbanismo.

 A coordenação era deste subscritor, mas os méritos defluíram de uma 
equipe dedicada e inspirada.

 Setor novo, propusemos o aprimoramento de algumas fórmulas para 
a elaboração de consultas, um prévio questionamento do consulente e, a 
partir daí, uma tentativa de ingresso no cerne da problemática apresentada. 
Nessa mesma esteira vieram as Notas Técnicas, uma abordagem mais ampla 
dos temas recorrentes a instrumentalizar a sua análise pelos membros 
ministeriais.

 Evidentemente, junto vieram as intermináveis reuniões, os contatos 
com outros Ministérios Públicos, autoridades e setores da sociedade civil.



 Tudo isto, insistimos, com olhar e ideal de preservação dos 
direitos fundamentais e, para tanto, na medida do possível, cismamos que, 
independentemente de quem Coordenasse o CAOP, o esforço de apoiar 
não sofresse solução de continuidade e, dessa maneira, desde o começo, 
implementamos uma atividade interna de controle dos estudos emitidos, 
viabilizando fossem usados pelo período em que o estado da arte permitisse.

 Além disso, nos comprometemos a editar uma seleta do quanto 
produzido e a viemos elaborando e ainda o fazemos.

 Nesse meio tempo, em 2016, as temáticas Meio Ambiente, Habitação 
e Urbanismo foram aglutinadas, visto que, novamente, o mundo real desvelava 
fossem estes assuntos trabalhados em harmonia e, creio, vimos logrando 
atingir esta meta.

 Assomou, então, o desafio de nesse novo setor, carregado com 
um respeitável passado de conquistas na defesa dos incontáveis temários 
abarcados pelo largo espectro do Meio Ambiente, aplicar a metodologia bem-
sucedida lá na Habitação e Urbanismo, e registrar e guardar tudo quanto se 
produziria. Isto está feito. 

 Enfim, todo este caminhar por memória recente para dizer da edição 
de uma coletânea que demonstra, em seus 7 volumes, um trabalho de quase 
7 anos, com muita informação, muito denodo e esforços anônimos, que o 
potencial humano locado no Centro de Apoio Operacional das Promotorias 
de Justiça de Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo foi muito exigido e 
que o investimento num quadro mais especializado se justificou e justifica. 
Nessa mesma ordem de ideias, os recursos materiais aplicados, por vezes 
demorados em chegar, o foram para que se pudesse e possa ter, por exemplo, 
esses volumes à disposição do Ministério Público e da sociedade. Diria que o 
custo foi irrisório quando comparado com o resultado obtido.

 Sabemos que longe estamos da perfeição, mas somos, todas as 
pessoas que atuaram e atuam para produzir o diuturno e, possivelmente, 
despercebido ou ignoto trabalho, imbuídos de produzir o melhor e, é verdade, 
muitas vezes demora uma resposta, mas são muitas as perguntas e de muitos 
consulentes.



 Desejamos o máximo proveito deste material e, uma última memória, 
para ilustrar o acerto institucional na geração dos Centros de Apoio acima 
referidos: nos primeiros dias do CAOP de Habitação e Urbanismo fizemos 
circular um ofício perguntando aos agentes ministeriais de todo o estado, a 
partir de um pequeno questionário, quais eram seus maiores problemas nas 
áreas. Pouquíssimas respostas acolheram nossas questões e essas diziam 
que basicamente não havia dificuldades em tais setores. Sete anos passaram, 
muito material produzido, podemos contabilizar centenas de consultas e de 
nuanças diversas. 

 Podemos ter a ousadia de imaginar que foram centenas de seres 
humanos protegidos em seus direitos fundamentais e afirmar, nessa mesma 
lógica, que nosso Ministério Público vem enfrentando o Bom Combate e 
cumprindo suas funções. Mas há mais, bem mais, a fazer.

 Boa leitura.

Alberto Vellozo Machado

Procurador de Justiça

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

do Estado do Paraná
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PARTE I  
PLANOS E 
PROGRAMAS DE 
HABITAÇÃO DE 
INTERESSE SOCIAL

CONSIDERAÇÃO TÉCNICA N. 01/2014

Considerando o Projeto de Monitoramento dos Planos Locais de 
Habitação de Interesse Social (PLHIS) do Centro de Apoio Operacional das 
Promotorias de Justiça de Habitação e Urbanismo, bem como o grande 
número de consultas dirigidas a esse Centro de Apoio acerca da regularidade 
da adesão dos Municípios paranaenses ao Sistema Nacional de Habitação de 
Interesse Social (SNHIS) e das providências a serem adotadas na continuidade 
dos Procedimentos Administrativos instaurados em diversas comarcas do 
Estado com o objetivo de monitorar os Planos Locais de Habitação de Interesse 
Social e, por meio deles, as políticas municipais de moradia, o Centro de Apoio 
Operacional das Promotorias de Justiça de Habitação e Urbanismo do Ministério 
Público do Paraná emite as seguintes considerações com o intuito de auxiliar os 
Promotores de Justiça no adequado acompanhamento de temática da maior 
envergadura para a concreção do direito à moradia digna:

1. Regularidade do Município no Sistema Nacional de Habitação de 
Interesse Social:

A Lei 11.124/2005 criou o Sistema Nacional de Habitação de Interesse 
Social (SNHIS), instituindo um Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social 
(FNHIS) juntamente com um Conselho Gestor responsável pelo mesmo. Para a 
composição da estrutura do SNHIS a lei definiu que os demais entes federados 
deveriam cumprir requisitos mínimos, entre eles a elaboração de Plano Local 
de Habitação de Interesse Social, a criação de Fundo Municipal de Habitação de 
Interesse Social (com dotação orçamentária própria) e de seu Conselho Gestor, 
que garantisse a participação da população. Dessa forma, estabeleceu-se como 
condição para integrar o sistema, e, portanto, estar habilitado a receber recursos 
da União originários do FNHIS, a existência dessa estrutura institucional mínima: 
Plano de Habitação1, Fundo de Habitação e respectivo Conselho Gestor. Segundo 
o supracitado diploma legal:

1 Essa estrutura mínima também está presente na União através do Fundo Nacional de Habitação 
de Interesse Social, seu Conselho Gestor e o Plano Nacional de Habitação, também conhecido 
como PlanHab.
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Art. 12. Os recursos do FNHIS serão aplicados de forma descentralizada, 
por intermédio dos Estados, Distrito Federal e Municípios, que deverão:

I – constituir fundo, com dotação orçamentária própria, destinado a 
implementar Política de Habitação de Interesse Social e receber os 
recursos do FNHIS;

II – constituir conselho que contemple a participação de entidades 
públicas e privadas, bem como de segmentos da sociedade ligados à 
área de habitação, garantido o princípio democrático de escolha de 
seus representantes e a proporção de 1/4 (um quarto) das vagas aos 
representantes dos movimentos populares;

III – apresentar Plano Habitacional de Interesse Social, considerando as 
especificidades do local e da demanda;

IV – firmar termo de adesão ao SNHIS;

V – elaborar relatórios de gestão; e

VI – observar os parâmetros e diretrizes para concessão de subsídios no 
âmbito do SNHIS de que trata os arts. 11 e 23 desta Lei.

§ 1o As transferências de recursos do FNHIS para os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios ficam condicionadas ao oferecimento de 
contrapartida do respectivo ente federativo, nas condições estabelecidas 
pelo Conselho Gestor do Fundo e nos termos da Lei Complementar no101, 
de 4 de maio de 2000.

 Com base nos critérios estabelecidos na norma supra, o Ministério das 
Cidades divide os entes federados entre aqueles que estão em situação REGULAR 
e situação PENDENTE no Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social. São 
considerados REGULARES os entes que cumpriram todas as exigências do SNHIS 
e estão habilitados a receber os recursos do FNHIS, ao passo que PENDENTES 
aqueles entes que não cumpriram todas as exigências e estão impedidos de 
receber recursos do Fundo Nacional, tanto em contratos já firmados e em 
vigência como em possíveis novos contratos.

 As informações acerca da situação dos Municípios e Estados no SNHIS é 
constantemente monitorada pelo Ministério das Cidades e pode ser consultada 
pelo seguinte sítio eletrônico:

 https://www.cidades.gov.br/situacao_snhis/src/situacaoSnhis/
formSituacoes?view=site.
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 Nele basta selecionar o Estado ou Município sobre o qual se deseja 
obter a informação e é gerado, automaticamente, o seguinte relatório:

Figura 01: Relatório da situação dos entes federados no Sistema Nacional de Habitação 
de Interesse Social.

Fonte: Ministério das Cidades, 2014.

 O relatório gerado apresenta os principais elementos necessários para 
a regularidade no Sistema: assinatura do termo de adesão2, data de aprovação 
da(s) lei(s) instituidoras do fundo e do respectivo conselho gestor e a data 
de conclusão do Plano Habitacional. Se algum destes expedientes não foi 
devidamente elaborado ou possui vícios em seu conteúdo, o Município constará 
como PENDENTE. Dessa forma é possível que o ente federado detenha termo de 
adesão assinado, tenha criado seu fundo municipal e conselho gestor e elaborado 
seu plano e, todavia, conste em situação irregular, por existirem problemas de 
conteúdo em algum desses instrumentos, tais como não garantia de vagas no 
conselho para os movimentos populares, descumprimento do conteúdo mínimo 
do PLHIS ou inadequações na estrutura do fundo. A irregularidade pode ser 

2 O termo de adesão é o documento que contém os compromissos previstos no artigo 12 da Lei 
11.124/2005 e deve ser firmado entre o Ministério das Cidades e o Chefe do Poder Executivo Local, 
de acordo com modelo fornecido pelo Ministério das Cidades. De acordo com a Resolução n°51 do 
Conselho Gestor do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social os Estados e Municípios que 
firmarem o termo de adesão após 31 de dezembro de 2012, devem apresentar simultaneamente a 
Lei de criação de Conselho e Fundo de Habitação de Interesse Social.  
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proveniente ainda do descumprimento de obrigações posteriores como a não 
apresentação dos Relatórios de Gestão3 que devem ser enviados anualmente 
para o monitoramento da política. Quando o ente federado possui todos os 
instrumentos, mas mesmo assim consta como PENDENTE, somente o Município 
terá condições de verificar, com exatidão, qual é a irregularidade registrada, 
sendo necessário entrar em contato com a Centralizadora Nacional de Fundos 
Sociais da Caixa Econômica Federal (CEFUS)4. Este órgão, responsável pela 
recepção, conferência, acompanhamento e guarda de documentos relativos 
às obrigações decorrentes da adesão ao Sistema Nacional de Habitação de 
Interesse Social, centraliza as informações dos entes federados que o integram.

2. Adequação do conteúdo dos elementos obrigatórios para adesão 
ao Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social.

2.1. Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social.

 A Lei 11.124/2005 define em seu artigo 12 que os entes federados 
para receber recursos do FNHIS devem: “I – constituir fundo, com dotação 
orçamentária própria, destinado a implementar Política de Habitação de 
Interesse Social e receber os recursos do FNHIS;”. O Fundo Municipal deve ser 
instituído por lei e essa deve estabelecer minimamente: a origem e a aplicação 
dos recursos do fundo destinando-os à habitação de interesse social. Destaca-
se que a destinação do fundo deve sempre estar vinculada a ações que visem à 
produção e qualificação5 da habitação de interesse social conforme o disposto 

3 O conteúdo dos Relatórios de Gestão está delimitado pela Resolução n° 32 do Conselho Gestor 
do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social e deve abordar no mínimo objetivos e metas 
propostas alcançadas, indicadores ou parâmetros de gestão, análise do resultado alcançado, 
avaliação da atuação dos conselhos gestores e medidas adotadas ou a serem adotadas para 
aprimorar os mecanismos de gestão.

4 Os contatos da Centralizadora Nacional de Fundos Sociais são: (61) 3206-7817 I (61) 3206-7400 I 
(61) 3206-7662 ou pelo e-mail: cefus@caixa.gov.br.

5 Produção e qualificação de habitação de interesse social entendida de maneira ampla como a 
urbanização e regularização de assentamentos precários, produção de novas unidades habitacionais 
(para alienação ou programas de locação social), produção de lotes urbanizados, cesta de materiais 
de construção com assistência técnica, entre outras intervenções.
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no artigo 11 da Lei 11.124/2005. Essas ações, e por consequência, a aplicação 
dos recursos do fundo devem sempre observar o disposto na política de 
desenvolvimento urbano expressa no plano diretor municipal ou, nos municípios 
que não possuam formalmente esse instrumento, em legislação urbanística 
equivalente.

Ademais, os recursos dirigidos ao fundo devem ser alocados em Unidade 
Orçamentária específica e estarem previsto nas Leis Orçamentárias Anuais 
Municipais. Cabe destacar que a destinação de recursos próprios do município 
é fundamental para a adequada participação no sistema. Isso porque este opera 
de maneira análoga a outros sistemas congêneres, como o Sistema Único de 
Saúde, tendo como princípio a integração e cooperação entre os diferentes 
entes federados, sendo essencial, portanto, a contribuição efetiva das diferentes 
esferas do Poder Executivo na operação das políticas e programas. Conforme 
destacado no Plano Nacional de Habitação:

O modelo operacional do FNHIS deve evoluir de tal maneira que 
permita a concretização dos fundamentos da PNH, dentre os quais a 
descentralização é, do ponto de vista operacional, o mais relevante. 
Considera-se que o principal instrumento de descentralização é o repasse 
de recursos fundo a fundo, a ser alcançado em um processo de médio 
e longo prazos, em que os agentes locais assumam a responsabilidade 
pelo uso dos recursos, nos moldes de outras políticas sociais, de forma 
menos burocrática possível. (MINISTÉRIO DAS CIDADES. Plano Nacional 
de Habitação: versão para debates. Brasília: Ministério das Cidades/ 
Secretaria Nacional de Habitação. Primeira impressão: Maio, 2010, p. 
115)

Em função disso os programas federais de habitação, que utilizam 
recursos do FNHIS, exigem a apresentação de contrapartidas pelos municípios 
ou estados, obrigatoriedade essa que reforça a importância da injeção de 
recursos próprios (financeiros, bens imóveis urbanos ou serviços) por parte dos 
municípios, pois facilita o acesso aos programas disponibilizados pelo fundo.
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2.2 Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social.

 A formação do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de 
Interesse Social (CGFMHIS) com o objetivo de garantir a gestão democrática 
na elaboração, execução e monitoramento da Política Habitacional, também 
se constitui como um dos elementos essenciais para adesão ao SNHIS e para 
a implementação da Política Nacional de Habitação, de acordo com o Plano 
Nacional de Habitação (PlanHab):

A implementação dos conselhos de habitação, sua qualificação e 
empoderamento são condições essenciais para fazer cumprir um dos mais 
importantes princípios da Política Nacional de Habitação: que a política 
habitacional seja resultado de um processo de negociação e pactuação 
entre o Estado e a sociedade civil organizada e que sua implementação seja 
controlada pela sociedade. (MINISTÉRIO DAS CIDADES. Plano Nacional de 
Habitação: versão para debates. Brasília: Ministério das Cidades/ Secretaria 
Nacional de Habitação. Primeira impressão: Maio, 2010, p. 51).

 Para garantir que o conselho de fato represente a sociedade civil 
organizada é necessário observar a maior diversidade possível de segmentos 
sociais em sua composição, possibilitando a participação de grupos que 
historicamente foram excluídos dos processos de decisão. Para tanto a Lei 
11.124/2005 prevê a garantia de, no mínimo, ¼ das vagas do conselho para 
representantes de movimentos sociais, devendo sempre, em caso de números 
fracionados, serem arredondadas para o número imediatamente superior.
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A eleição dos conselheiros deve observar os princípios democráticos, a 
lisura e transparência do processo e a ampla participação da sociedade. Como 
a orientação é de viabilizar a maior diversidade possível dos segmentos sociais, 
em igualdade de opotunidades para todos os interessados, recomenda-se que 
a lei de criação do conselho discrimine os segmentos que o comporão e não 
as entidades que os representam, nominalmente. Isso facilita a alternância de 
entidades e possibilita uma maior participação. A seguir exemplificamos, a partir 
de casos concretos analisados pela equipe deste órgão auxiliar, a forma correta, 
seguindo o modelo da legislação nacional e a incorreta, em que são indicadas as 
entidades, em vez dos segmentos.
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 O conselho deve, necessariamente, ser criado por lei e entre suas 
atribuições mínimas constar: (i) a fixação de critérios para a priorização de 
linhas de ação, alocação de recursos e atendimento dos beneficiários de 
programas habitacionais, (ii) a promoção de ampla publicidade das formas e 
critérios de acesso aos programas, das modalidades de acesso à moradia, das 
metas anuais de atendimento habitacional, dos recursos previstos e aplicados, 
(iii) a publicização de regras e critérios para o acesso a moradias e, em especial 
às condições de concessão de subsídios, (iv) promover audiências públicas e 
conferências representativas dos segmentos sociais existentes, para debater e 
avaliar critérios de alocação de recursos e programas habitacionais, e (v) aprovar 
o Plano Local de Habitação de Interesse Social6.

 Cabe ressaltar que tão importante quanto a criação do CGFMHIS, é a 
sua devida implantação e funcionamento. A verificação da efetiva existência e 
atuação do mesmo pode ser feita através da análise da frequência da convocação 
dos conselheiros, existência de atas e registros das reuniões realizadas, grau de 
intervenção nos debates sobre projetos e iniciativas governamentais, conteúdos 
das deliberações (estas devem ter relação com as atribuições do órgão), e 
disponibilização, por parte do Poder Público, de meios (informações, espaço, 
infraestrutura, materiais entre outros) para o adequado desenvolvimento das 
atividades atribuídas ao órgão colegiado.

6 A obrigatoriedade da aprovação dos Planos Habitacionais de Interesse Social pelos respectivos 
Conselhos Gestores dos Fundos Municipais ou Estaduais de Habitação de Interesse Social foi 
dada pela Instrução Normativa n°15 de 2011 do Ministério das Cidades, e é válida para todos 
os instrumentos elaborados a partir de 16 de dezembro de 2010. A comprovação deve ser feita 
através do envio dos seguintes documentos para a Gerência de Desenvolvimento Urbano da Caixa 
Econômica Federal (GIDUR/Caixa): (i) Decreto ou Portaria de nomeação dos Conselheiros, (ii) 
Decreto ou Regimento Interno que disponha sobre o quórum mínimo do Conselho e (iii) Ata ou 
Declaração de aprovação do PLHIS, assinada pelos Conselheiros conforme quórum mínimo.
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2.3 Plano Local de Habitação de Interesse Social.

A exemplo do que ocorre com o Fundo Municipal de Habitação de 
Interesse Social e seu Conselho Gestor, o Plano Local de Habitação de Interesse 
Social (PLHIS) é requisito para a adesão ao Sistema Nacional de Habitação de 
Interesse Social, elencado no artigo 12 da Lei 11.124/2005. De acordo com os 
parágrafos 2° e 3° do artigo 2° da Resolução n°02/2006 (e posteriores alterações 
pelas resoluções n°37/2010 e n°43/2011) do Conselho Gestor do Fundo Nacional 
de Habitação de Interesse Social o Plano Local de Habitação de Interesse Social 
caracteriza-se como um documento administrativo que deve ser elaborado de 
forma participativa e observar o disposto no Plano Diretor e Plano Plurianual:

§ 2º Os Planos Habitacionais de Interesse Social, documentos de caráter 
administrativo, serão representados por um conjunto articulado de 
diretrizes, objetivos, metas, ações e indicadores, que caracterizem, 
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em determinado prazo, os instrumentos de planejamento e gestão 
dos estados, Distrito Federal e municípios para a área de habitação de 
interesse social.

§ 3º Os Planos Habitacionais de Interesse Social serão elaborados 
de forma participativa e compatível com os Planos Diretores ou 
equivalentes, quando existentes, e com os Planos Plurianuais, e deverão 
ser aprovados no âmbito de seus respectivos Conselhos Gestores dos 
Fundos Locais de Habitação de Interesse Social, ou de outros conselhos 
de natureza e finalidade análogas, que estabelecerão os critérios e 
periodicidade de suas revisões.

I – os Planos Habitacionais de Interesse Social, elaborados pelos estados, 
Distrito Federal e por municípios com população superior a cinquenta 
mil habitantes ou integrantes de regiões metropolitanas, sem o aporte 
de recursos do FNHIS, deverão contemplar, no mínimo, os conteúdos 
descritos no § 2º, do art. 2º, desta Resolução.

II – os conteúdos dos Planos de Habitacionais de Interesse Social, elaborados 
por municípios com população até cinquenta mil habitantes, sem o aporte 
de recursos do FNHIS, serão estabelecidos em regulamentação específica 
do Ministério das Cidades, ouvido, preliminarmente, o Comitê Técnico de 
Habitação do Conselho das Cidades.

III – os conteúdos dos Planos Habitacionais de Interesse Social, elaborados 
pelos estados, Distrito Federal e por municípios, independentemente 
de sua população, com o aporte de recursos do FNHIS, observarão 
as Resoluções do Conselho Gestor do FNHIS e a regulamentação do 
Ministério das Cidades.

 Observa-se que a supracitada Resolução definiu ainda o conteúdo 
mínimo dos Planos Locais de Habitação de Interesse Social diferenciando-o de 
acordo com a população do Município e o aporte de recursos do FNHIS para 
a elaboração do mesmo ou não. Esta ação tem por objetivo viabilizar que 
Municípios com necessidades habitacionais de baixa complexidade consigam 
cumprir as obrigações para a adesão ao SNHIS. Para tanto, como já citado, foram 
utilizados dois critérios, o populacional e a prévia destinação de recursos federais 
para a elaboração do plano. Assim, o entendimento atual é que municípios 
com população até 50.000 habitantes, que não receberam recursos do Fundo 
Nacional de Habitação de Interesse Social para a elaboração de seus planos, 
podem realizá-los na forma simplificada. Por sua vez, Municípios com mais de 
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50.000 habitantes que não receberam recursos do FNHIS para a elaboração do 
PLHIS devem cumprir o conteúdo disposto na Resolução n°2/2006 do CGFNHIS e 
municípios com qualquer porte populacional que receberam recursos do FNHIS 
para a elaboração de seu plano, deve cumprir o disposto no manual específico 
do programa – Manual da Ação de Apoio à Elaboração do PLHIS. Assim podemos 
diferenciar os conteúdos dos Planos Locais de Habitação de Interesse Social da 
seguinte forma:

 

 Os Planos Locais de Habitação de Interesse Social são normalmente 
compostos por três partes: Metodologia, Diagnóstico do Setor Habitacional 
e Estratégias de Ação, e cada uma delas resulta em um documento com 
conteúdos específicos, que serão detalhados nas próximas seções. Na 
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modalidade simplificada a Metodologia é dispensada, pois já está de alguma 
forma definida pelo formulário eletrônico a ser preenchido. Cabe destacar que 
além da necessidade do cumprimento dessas três etapas e de seus respectivos 
conteúdos mínimos, é fundamental que o plano, durante seu processo de 
elaboração, promova a participação popular e a gestão democrática. Estes são 
importantes princípios da política nacional de desenvolvimento urbano (Lei 
10.257) e da política e sistema nacional de habitação e devem ser observados 
no processo de elaboração, aprovação, implementação e monitoramento da 
política habitacional local.

 Abaixo detalharemos os conteúdos mínimos de cada uma das etapas que 
compõem o Plano Local de Habitação de Interesse Social. Vale apenas ressaltar 
que esses elementos são o mínimo necessário, de modo que, nas situações em 
que o plano seja elaborado com recursos do FNHIS, será indispensável observar 
também os termos do convênio firmado e as exigências específicas do programa 
no âmbito do qual a ação haja sido financiada.

2.3.1 Proposta Metodológica

A proposta metodológica consiste no planejamento do trabalho de 
elaboração do PLHIS, norteando os procedimentos que deverão ser adotados 
nas etapas seguintes (Diagnóstico do Setor Habitacional e Estratégias de Ação), 
nela deve constar:

(i) A estrutura de coordenação e organização dos trabalhos de 
elaboração do PLHIS;

(ii) A equipe técnica municipal que será responsável pela elaboração 
e suas atribuições e responsabilidades, nas situações em que for 
contratada uma equipe consultora para a elaboração do plano ou de 
partes do mesmo, as atribuições e responsabilidades dela devem ser 
também definidas neste momento;

(iii) Os procedimentos para a execução de cada uma das etapas e os 
produtos resultantes delas;

(iv) Estratégias de comunicação, mobilização e participação da 
população incluindo no processo participativo os conselhos de política 
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pública, notadamente o Conselhos da Cidade ou Plano Diretor e o 
Conselho de Habitação ou o Conselho Gestor do Fundo Municipal de 
Habitação de Interesse Social;

(v) Formas de dar publicidade ao processo de elaboração do PLHIS, com 
apresentação da equipe responsável e dos mecanismos de participação 
e acesso à informação;

(vi) Cronograma de atividades e de eventos participativos;

(vii) Prazos e custos estimados para a elaboração do PLHIS;

(viii) Formas de articulação do PLHIS com outros programas e ações.

 Esse conteúdo deve ser consolidado em um documento, pactuado com 
a sociedade civil organizada e amplamente publicizado para permitir adequado 
acompanhamento e monitoramento do processo de elaboração.

2.3.2 Diagnóstico do Setor Habitacional

O Diagnóstico do Setor Habitacional deve apresentar uma síntese da 
realidade municipal enfocando as questões afetas à habitação, especialmente 
à habitação de interesse social. Devem ser prospectadas informações e dados 
sobre a realidade municipal enfocando a qualificação e quantificação da oferta 
e das necessidades habitacionais7 do Município e a identificação dos limites 
e potencialidades da capacidade institucional e financeira do governo local. É 
importante destacar que quantificar as necessidades habitacionais do Município 
implica em determinar um número de unidades habitacionais que precisam ser 
edificadas ou qualificadas em um determinado período de tempo. Essa é uma 
informação essencial para o PLHIS porque mensura a dimensão do problema 
habitacional que deve ser enfrentado e possibilita a proposição de ações 
objetivas e coerentes com as demandas municipais.

7 As necessidades habitacionais compreendem o universo de famílias que precisam de novas 
habitações (déficit quantitativo) bem como aquelas que necessitam de melhorias ou adequações 
em suas unidades habitacionais para serem consideradas dignas (déficit qualitativo). Esse universo 
compreende não apenas as demandas acumulada (aquela já existente) como também a demanda 
futura projetada conforme as tendências de crescimento populacional.
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O diagnóstico é composto por informações já existentes em secretarias e 
órgãos do Município ou cadastros sociais (Cadastro Único dos Programas Sociais 
do Governo Federal – CADÚNICO e Sistema de Informação da Atenção Básica 
do Ministério da Saúde), dados disponibilizados por institutos de pesquisa ou 
outras instituições que desenvolvam pesquisas sobre o tema (IBGE, Fundação 
João Pinheiro e Ministério das Cidades8), e informações específicas que devem 
ser produzidas ao longo do trabalho em função da especificidade local, como, 
por exemplo, o número de assentamentos precários existentes no Município.

Abaixo listamos o conteúdo básico do Diagnóstico do Setor Habitacional, 
separando o conteúdo simplificado dos demais.

 

É fundamental que esse diagnóstico seja específico e dimensione de fato 
as necessidades habitacionais do Município, bem como os meios existentes para 
responder a essa demanda. Assim ele não deve ser um documento genérico que 

8 O Ministério das Cidades disponibiliza em seu sítio eletrônico, na seção biblioteca, uma série 
de estudos que podem subsidiar a elaboração do Plano Local de Habitação de Interesse Social. 
Entre eles podemos destacar os seguintes: (i) Déficit Habitacional no Brasil (2010), (ii) Capacidades 
Administrativas dos Municípios Brasileiros para a Política Habitacional, (iii) Demanda Futura por 
Moradias 2003-2023 e (iv) Assentamentos Precários no Brasil Urbano (publicações disponíveis em: 
http://www.cidades.gov.br/index.php/biblioteca/406-publicacoes.html).    
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simplesmente descreve os problemas habitacionais do Município, é necessário 
quantificar o número de famílias que precisam de uma nova habitação, o número 
e a tipologia dos assentamentos precários existentes no Município (favelas, 
ocupações irregulares, loteamentos irregulares e clandestinos, entre outros), 
quantas famílias aproximadamente habitam essas localidades, se existem áreas 
de risco ou não e quantas unidades habitacionais necessitam de requalificação. 
Da mesma forma, é necessário que estejam delimitados os recursos disponíveis 
para o enfrentamento desse problema, considerando aí não apenas os recursos 
de caráter financeiro que devem ser destinados pelo Município para a habitação, 
mas terras/imóveis disponíveis, oferta de mão de obra e equipamentos, recursos 
humanos tecnicamente qualificados entre outros. Merece destaque no PLHIS 
a questão fundiária, ou seja, de disponibilidade de terra para a produção de 
novas unidades habitacionais, entendendo que toda habitação necessita de um 
suporte físico, ou seja, uma terra sobre a qual ela será edificada, o plano deve 
identificar as áreas vazias localizadas no Município que podem ser utilizadas 
para a produção de habitação de interesse social.

2.3.3 Estratégias de Ação

 Nessa etapa do plano serão definidas as estratégias e ações 
necessárias para o enfrentamento das necessidades habitacionais mensuradas 
na fase de diagnóstico, é importante verificar que essas estratégias devem 
estar vinculadas as capacidades institucionais (equipe técnica, estrutura 
administrativa, material disponível) e financeiras (orçamento municipal 
e capacidade de investimento) do Município. As ações devem abordar não 
apenas a produção e qualificação de unidades habitacionais, mas também 
a revisão de marcos legais e a criação de estruturas administrativas para a 
gestão e monitoramento das ações de habitação.

 As estratégias de ação devem contemplar a definição de diretrizes 
e objetivos, linhas programáticas e ações com metas e indicadores precisos 
e a indicação de recursos necessários e fontes de financiamento disponíveis 
para equacionar os problemas habitacionais diagnosticados na elaboração do 
plano.
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Abaixo ilustramos um exemplo de objetivo, meta e indicador para os 
Planos Locais de Habitação de Interesse Social:

Figura 02: Exemplo de objetivo, meta e indicadores para o PLHIS.

Fonte: MINISTÉRIO DAS CIDADES. Guia de Adesão ao Sistema Nacional de Habitação de Interesse 
Social – SNHIS, 2010, p. 46.

É importante que ao final do Plano seja calculado o volume total de 
recursos necessários para o enfrentamento das necessidades habitacionais 
mapeadas no PLHIS e qual é o horizonte temporal do mesmo. É necessário, 
ainda, o mapeamento das fontes de financiamento que podem ser utilizadas 
para o cumprimento das ações delimitadas no plano.
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Importante destacar que como toda ação de planejamento o PLHIS 
não se encerra com a finalização do relatório que contém as Estratégias de 
Ação, o plano deve ser constantemente monitorado e avaliado. Para isso 
é fundamental que o Município estruture um Sistema de Informações que 
possibilite o acompanhamento, monitoramento e avaliação dos programas, 
ações e metas do PLHIS. Também é importante o monitoramento das variáveis 
que compõem o diagnóstico municipal, como crescimento populacional, 
necessidades habitacionais, custos para a produção da habitação, mercado 
de terras, pois mudanças abruptas e inesperadas nesses componentes podem 
ensejar uma revisão no conteúdo do plano. Orienta-se ainda a revisão do plano 
em consonância com a elaboração dos Planos Plurianuais, que orientam o 
planejamento orçamentário-financeiro e podem indicar alterações necessárias 
nos programas e metas de atendimento.

3. Alertas na elaboração e conteúdo dos Planos Locais de Habitação 
de Interesse Social.

 A seguir destacamos alguns aspectos que devem ser observados no 
processo de elaboração do Plano Local de Habitação de Interesse Social e em 
seu conteúdo.

Participação Popular

A gestão democrática e a participação popular na elaboração, execução 
e monitoramento de políticas públicas, planos e projetos é uma importante 
diretriz da política urbana nacional (Lei 10.257/2001 – Estatuto da Cidade), a 
qual a política de habitação encontra-se integrada:

Art. 2° A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento 
das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as 
seguintes diretrizes gerais:

II – gestão democrática por meio da participação da população e de 
associações representativas dos vários segmentos da comunidade na 
formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e 
projetos de desenvolvimento urbano;
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 A Lei 11.124/2005 que instituiu o Sistema Nacional de Habitação de 
Interesse Social também arrola entre seus princípios a participação popular:

Art. 4° A estruturação, a organização e a atuação do SNHIS devem 
observar:

I – os seguintes princípios:

[…]

c) democratização, descentralização, controle social e transparência dos 
procedimentos decisórios;

 Nesse sentido a participação da população na formulação e 
implementação da política municipal de habitação, mais especificamente na 
elaboração do Plano Local de Habitação de Interesse Social e em sua posterior 
execução e monitoramento é fundamental. Essa deve ocorrer ao longo de todo 
o processo, não se atendo a uma mera aprovação do plano, mas sim consistir em 
uma mobilização da população de fato possibilitando nesse processo, também 
a sua capacitação. Mobilizar a população significa oferecer, de fato, meios 
para que ela participe, oportunizando a realização de eventos de participação 
popular em locais acessíveis e horários adequados (portanto não coincidentes 
com a jornada de trabalho) e disponibilizando todas as informações produzidas 
ao longo do processo de elaboração. Destaca-se a importância da participação 
do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social e do 
Conselho vinculado à política urbana no Município durante todo o processo.

Recomenda-se ainda observar o disposto na Resolução n° 25 do Conselho 
Nacional da Cidade, que dispõe acerca de orientações e recomendações para 
o processo de elaboração dos planos diretores municipais. Na elaboração 
dos demais planos setoriais municipais, como por exemplo, o de habitação, 
saneamento, mobilidade e prevenção de riscos, convém observar os mesmos 
princípios com o objetivo de garantir a efetiva participação popular.

Previsão de áreas disponíveis para a produção de habitação de interesse social

A produção de qualquer unidade habitacional tem como condição a 
disponibilidade de uma base material, ou seja, de terra para sua localização. 
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Ciente dessa condição, os Planos de Habitação de Interesse Social não devem 
prever apenas quantas habitações devem ser construídas, mas também a 
existência ou não de áreas disponíveis para a sua produção. Para tanto deve 
mapear as áreas e edificações vazias no Município, incluindo aí possíveis áreas 
públicas que possam ser utilizadas para essa finalidade. A Lei 11.124/2005 
estabeleceu entre as diretrizes do Sistema Nacional de Habitação de Interesse 
Social “a utilização prioritária de terrenos de propriedade do Poder Público 
para a implantação de projetos habitacionais de interesse social”.  Além do 
mapeamento e verificação da compatibilidade entre os terrenos disponíveis e 
a quantidade de unidades e tipologias que devem ser produzidas, o PLHIS deve 
analisar as normas urbanísticas e ambientais incidentes nessas localidades para 
averiguar a viabilidade da produção de HIS ou se devem (e podem) passar por 
adaptações.

O momento de elaboração do PLHIS pode ainda ser utilizado para a 
demarcação de lotes vagos, ou ocupados por assentamentos precários, como 
Zonas Especiais de Interesse Social (ou instrumento semelhante), para garantir 
a destinação dessas áreas para a produção e regularização de unidades 
habitacionais voltadas às famílias de mais baixa renda. Quando o Plano Diretor 
do Município ou o zoneamento não previram essa delimitação, cabe ao PLHIS 
estabelecer entre suas ações a necessidade da delimitação das ZEIS9 em lei 
municipal. Nas hipóteses, contudo, de instituição de ZEIS para fins de produção 
habitacional de interesse social, imperativo atentar para a qualidade dos 
imóveis eleitos, os quais devem caracterizar-se como áreas integradas ao tecido 
urbano, com serviços e infraestrutura disponíveis, além de contemplar todas 
as dimensões estipuladas pela Organização das Nações Unidas para o direito 
à moradia adequada10. Ainda, eventuais previsões de ampliação de perímetro 
urbano para finalidades habitacionais, no bojo do PLHIS, não poderão olvidar, 
no momento de sua implementação, o devido processo legal exigido para tanto 
pelo art. 42-B da Lei n. 10.257/2001 (Estatuto da Cidade).

9 A Lei 11.977 define as Zonas Especiais de Interesse Social como “parcela de área urbana instituída 
pelo Plano Diretor ou definida por outra lei municipal, destinada predominantemente à moradia 
de população de baixa renda e sujeita a regras específicas de parcelamento, uso e ocupação do 
solo” (artigo 47, V).

10 Vide, nesse sentido, o teor do Comentário Geral n. 04 do Conselho de Direitos Humanos da 
ONU sobre o direito à moradia adequada.
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Indicações de ampliação do perímetro urbano.

 Em diversos Planos Locais de Habitação de Interesse Social têm sido 
constatada a recomendação ou a menção a possíveis ampliações do perímetro 
urbano como solução para uma suposta escassez de terras para a produção de 
habitação de interesse social. Esse indicativo deve ser analisado com cautela, 
pois pode contribuir apenas para agravar a desigualdade urbana. Inicialmente é 
necessário investigar se a situação é de escassez de terra (ausência de terrenos 
aptos a urbanização e/ou edificação vazios) ou se a terra existente tem um 
preço muito elevado ou não está disponível para a compra e venda porque seu 
proprietário aguarda uma possível alta nos preços de mercado, valendo-se de 
estratégias de retenção especulativa. Na primeira situação, sem dúvida alguma, 
a ampliação do perímetro urbano pode ser uma solução apropriada, porém 
para as demais conjunturas existem outros instrumentos e ações do Poder 
Público que se fazem necessárias para garantir a disponibilidade de terra para a 
produção de habitação de interesse social.

 Para a garantia de disponibilidade de terra com um preço adequado para 
a habitação de interesse social, existem diversos instrumentos jus-urbanísticos 
que podem ser utilizados, entre eles podemos destacar: o parcelamento, 
edificação ou utilização compulsórios, seguido do IPTU progressivo no tempo e 
desapropriação com títulos da dívida pública, a delimitação de zonas destinadas à 
habitação de interesse social, normalmente denominadas ZEIS – Zonas Especiais 
de Interesse Social, o Direito de Preempção, o Consórcio Imobiliário, a Dação em 
Pagamento, a Arrecadação por Abandono (art. 1.276 do Código Civil de 2002), 
a Concessão do Direito Real de Uso e a criação de bancos públicos de terra 
(reservas fundiárias). Ressalte-se que a efetiva utilização desses instrumentos 
e a disponibilidade de terras para a produção habitacional são critérios para 
a priorização do atendimento no Programa Minha Casa Minha Vida, ou seja, 
Municípios que utilizem os mecanismos para o cumprimento da função social 
da propriedade aumentam sua possibilidade de acessar recursos federais para a 
habitação de interesse social.

Art. 3o Para a indicação dos beneficiários do PMCMV, deverão ser 
observados os seguintes requisitos: (Redação dada pela Lei nº 12.424, de 
2011)

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

[...]

III – a implementação pelos Municípios dos instrumentos da Lei no10.257, 
de 10 de julho de 2001, voltados ao controle da retenção das áreas 
urbanas em ociosidade.

Assim antes de ampliar o perímetro urbano e reforçar um crescimento 
horizontal e espraiado da malha urbana, com o prolongamento de todas as redes 
de serviço e infraestrutura que compõem a urbanização, deve ser promovido 
o cumprimento da função social da cidade e da propriedade, garantindo que 
todos tenham direito à cidade.

 Porém, mesmo nas situações em que se verifique uma real necessidade 
da ampliação do perímetro urbano, essa não pode ser realizada por um mero 
decreto ou alteração da legislação municipal. No ano de 2012, a Lei 12.608, 
alterou o texto do Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001) e inclui o artigo 42-B 
que dispõe sobre os pré-requisitos para as alterações do perímetro urbano:

        

Art. 42-B. Os Municípios que pretendam ampliar o seu perímetro urbano 
após a data de publicação desta Lei deverão elaborar projeto específico 
que contenha, no mínimo:

I – demarcação do novo perímetro urbano;

II – delimitação dos trechos com restrições à urbanização e dos trechos 
sujeitos a controle especial em função de ameaça de desastres naturais;

III – definição de diretrizes específicas e de áreas que serão utilizadas 
para infraestrutura, sistema viário, equipamentos e instalações públicas, 
urbanas e sociais;

IV – definição de parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo, 
de modo a promover a diversidade de usos e contribuir para a geração de 
emprego e renda;

V – a previsão de áreas para habitação de interesse social por meio 
da demarcação de zonas especiais de interesse social e de outros 
instrumentos de política urbana, quando o uso habitacional for permitido;

VI – definição de diretrizes e instrumentos específicos para proteção 
ambiental e do patrimônio histórico e cultural; e
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VII – definição de mecanismos para garantir a justa distribuição dos 
ônus e benefícios decorrentes do processo de urbanização do território 
de expansão urbana e a recuperação para a coletividade da valorização 
imobiliária resultante da ação do poder público.

§ 1o O projeto específico de que trata o caput deste artigo deverá ser 
instituído por lei municipal e atender às diretrizes do plano diretor, 
quando houver.

§ 2o Quando o plano diretor contemplar as exigências estabelecidas no 
caput, o Município ficará dispensado da elaboração do projeto específico 
de que trata o caput deste artigo

§ 3o A aprovação de projetos de parcelamento do solo no novo perímetro 
urbano ficará condicionada à existência do projeto específico e deverá 
obedecer às suas disposições.

  

 Com essa alteração ficou claro que ampliar o perímetro urbano não 
significa somente ampliar uma linha imaginaria, mas implica principalmente 
em expandir a urbanização, com a extensão das redes de água, esgotamento 
sanitário, drenagem, pavimentação de vias, implantação de equipamentos 
comunitários de saúde, educação, assistência social e lazer, não esquecendo da 
importância da garantia do acesso a essas novas localidades com a extensão 
das linhas de transporte e investimentos no sistema viário, ações essas cujo 
custo recairá em grande parte no orçamento municipal. Assim uma iniciativa 
que aparentemente tem um custo baixo, ampliação do perímetro para aquisição 
de terra mais barata para a produção de habitação de interesse social, pode 
ter resultados desastrosos para o orçamento municipal e para a qualidade de 
vida nas cidades. Além disso, são conhecidos e reconhecidos os prejuízos sociais 
e econômicos da criação de espaços longínquos destinados exclusivamente a 
habitação de interesse social, vide as inúmeras críticas ao modelo do extinto 
BNH repetido exaustivamente com algumas novas tonalidades na atualidade, 
justamente em função disso, preocupou-se o legislador em garantir que 
expansões do perímetro urbano, e, portanto, a produção de novos pedaços de 
cidade, promoveriam a diversidade de usos: “IV - definição de parâmetros de 
parcelamento, uso e ocupação do solo, de modo a promover a diversidade de 
usos e contribuir para a geração de emprego e renda”.

 Diante do exposto, deve-se garantir que antes da ampliação do perímetro 
urbano, com a consequente extensão de redes de infraestrutura básica e criação 
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de novos equipamentos comunitários, o Município fundamente a necessidade 
dessa ampliação e demonstre que possui os recursos necessários para esse fim. 
Deve-se então priorizar a utilização de instrumentos urbanísticos que induzam 
o adensamento planejado, inibam a retenção especulativa e garantam o 
cumprimento da função social da cidade e da propriedade, princípios da política 
urbana e do sistema nacional de habitação de interesse social em detrimento 
de expansões do perímetro urbano que acabam muitas vezes por intensificar a 
valorização imobiliária.

Cadastro de famílias interessadas em programas habitacionais (fila)

Atualmente, as informações disponíveis mais confiáveis e abrangentes 
para subsidiar as políticas de habitação no Brasil, são aquelas provenientes do 
Censo Demográfico produzido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
– IBGE. Para facilitar a leitura e o acesso a essa informação o Ministério das 
Cidades, disponibiliza o estudo Deficit Habitacional no Brasil, elaborado pela 
Fundação João Pinheiro, porém esse material possui uma série de limitações, 
entre as quais podemos destacar:

(i) Realização decenal;

(i) Ausência de informações sobre situações de irregularidade 
fundiária;

(ii) Número de assentamentos precários (setores subnormais) 
normalmente subestimado;

(iii) Falta de informações acerca das inadequações habitacionais 
em áreas rurais;

(iv) Parâmetros de identificação e classificação distintos dos 
utilizados pelo Município e pelos órgãos dos governos estadual 
e federal.

Tendo em vista as limitações do referido estudo, torna-se vital para 
a formulação e implementação da política habitacional, que os municípios 
mantenham um cadastro de famílias interessadas em programas habitacionais. 
Recomenda-se que esse seja informatizado, e possua informações como o 
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benefício pretendido (unidade pronta, locação, lote, qualificação), renda per 
capita da família, número de dependentes, condição atual de moradia (aluguel, 
assentamento precário, domicílio improvisado) e registro de situações de 
vulnerabilidade ou priorização como pessoas com deficiência, idosos, negros, 
indígenas e famílias chefiadas por mulheres.

A existência de um cadastro de famílias interessadas em programas 
habitacionais pode auxiliar na qualificação dos dados do déficit habitacional e 
inverter a lógica de produção habitacional pelos municípios. Atualmente obtém-
se o recurso para em momento posterior cadastrar as famílias, sendo que muitas 
vezes a linha de recursos disponível não é a mais adequada para a demanda 
existente, o que pode resultar em direcionamento – intencional ou por equívoco 
na avaliação dos dados – o atendimento ou o viés do projeto. Com um cadastro 
atualizado é possível acessar programas e fontes de financiamentos que mais se 
adéquem a demanda delimitada por ele, fazendo com que a demanda defina o 
programa a ser acessado e não o contrário.

Recomenda-se ainda que no processo de elaboração do PLHIS os 
municípios mapeiem as áreas de assentamento precário existentes em seu 
território, com uma caracterização básica dos mesmos contendo minimamente: 
(i) a denominação da área, (ii) sua localização, (iii) tempo de existência, (iv) 
tipologia (loteamento clandestino, irregular, ocupação, conjunto habitacional 
degradado), (v) faixa de renda da população residente, (vi) existência (ou 
não) de infraestrutura urbana, (vii) condicionantes ambientais, (viii) existência 
de áreas de risco, (ix) densidade, (x) padrão construtivo das unidades 
habitacionais, (xi) propriedade pública ou privada. Essas informações precisam 
ser necessariamente exatas, mas pelo menos aproximadas, pois terão papel 
fundamental na escolha do processo de regularização fundiária plena dessas 
áreas, além de auxiliar no momento da seleção das linhas de financiamento 
disponíveis e na priorização dos locais que devem sofrer intervenção, o que 
deverá ser refletido nas Estratégias de Ação e recursos a elas vinculados.

A criação de um cadastro de famílias interessadas em programas 
habitacionais, em conjunto com o mapeamento dos assentamentos precários 
existentes no Município, formam um importante conjunto de informações 
que podem auxiliar o planejamento e monitoramento da política habitacional. 
Conhecer a demanda e se adequar a ela trará resultados muito mais efetivos para 
a redução das necessidades habitacionais do que criar programas habitacionais 
que muitas vezes não contemplam a realidade da população.
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Ausência de dotação orçamentária municipal para o atendimento das 
necessidades habitacionais do Município.

A Constituição Federal atribuiu à União, Distrito Federal, Estados e 
Municípios, a competência comum de “promover programas de construção de 
moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico” (Art. 
23, IX). Atendendo a disposição constitucional e entendendo como necessária 
a “compatibilidade e integração das políticas habitacionais federal, estadual, 
do Distrito Federal e municipal, bem como das demais políticas setoriais de 
desenvolvimento urbano, ambientais e de inclusão social;” (Lei 11.124/2005, 
Art. 4°, I, a, foi criado o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social cujo 
objetivo é “implementar políticas e programas de investimentos e subsídios, 
promovendo e viabilizando o acesso à habitação voltada à população de menor 
renda” (Lei 11.124/2005, artigo 2°, II). O sistema objetiva consolidar a integração 
dos entes federados no que se refere ao acesso à habitação de interesse social 
adotando políticas de subsídios implementadas com os recursos centralizados 
nos fundos de habitação da União, dos Estados e Municípios. Assim o desenho 
da política está baseado na cooperação e articulação dos entes federados, para 
que os esforços dirigidos a habitação de interesse social se deem de maneira 
integrada e, portanto, mais efetiva. Justamente por almejar essa integração o 
sistema prevê a repetição de uma estrutura institucional mínima e articulada 
nas três esferas: plano de habitação, fundo e seu conselho gestor.

Porém pouco resolutiva é a existência dessa estrutura institucional 
sem os recursos econômicos necessários para garantir o direito constitucional 
à moradia digna com a efetivação de uma política de habitação de interesse 
social. Não é importante apenas a existência desses recursos, mas também 
alguma constância nestes para que as ações e programas habitacionais possam 
ser planejados com antecedência e baseados em um cenário de recursos 
disponíveis mais próximo o possível do real.

 Expressando a importância da existência de recursos para a habitação, 
não apenas aqueles oriundos da União e geralmente onerosos, portanto 
com necessidade de retorno para as suas fontes originárias, foi apresentada 
a Proposta de Emenda Constitucional n. 285/2008, ainda em tramitação no 
Congresso Nacional, com o objetivo de vincular 2% do orçamento da União e 
1% dos Estados e Municípios para a habitação, o Plano Nacional de Habitação 
destaca que essa medida é “o reconhecimento de que é impossível formular 
um plano de investimentos de longo prazo, num setor onde as necessidades 
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são permanentes, sem que haja uma estabilidade na alocação de recursos” 
MINISTÉRIO DAS CIDADES. Plano Nacional de Habitação: versão para debates. 
Brasília: Ministério das Cidades/ Secretaria Nacional de Habitação. Primeira 
impressão: Maio, 2010, p. 77).

Soma-se aos princípios constitucionais e do Sistema Nacional de 
Habitação de Interesse Social, a disposição expressa na Lei 11.124/2005 da 
necessidade dos fundos municipais e estaduais de habitação possuírem dotação 
orçamentária própria:

  
Art. 12. Os recursos do FNHIS serão aplicados de forma descentralizada, 
por intermédio dos Estados, Distrito Federal e Municípios, que deverão:

I – constituir fundo, com dotação orçamentária própria, destinado a 
implementar Política de Habitação de Interesse Social e receber os 
recursos do FNHIS;

 Cabe destacar que os programas e ações financiados pelo Fundo 
Nacional de Habitação de Interesse Social exigem contrapartida dos demais 
entes federados exigindo prévia capacidade de investimento e de equipe local 
mínima capacitada. Resta claro, portanto, que para a efetivação da política de 
habitação de interesse social nos marcos propostos pela Constituição Federal 
e pelo Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, não é suficiente a 
existência de uma estrutura institucional, é necessário que esta esteja vinculada 
a uma programação de disponibilização de recursos municipais.

4. Continuidade dos Procedimentos Administrativos Instaurados

 Para a continuidade dos Procedimentos Administrativos instaurados 
nas Comarcas para acompanhamento e monitoramento dos Planos Locais 
de Habitação de Interesse Social recomenda-se que após a verificação da 
regularidade do Município no Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social 
e do atendimento do conteúdo mínimo, sejam selecionadas e acompanhadas as 
ações propostas pelo PLHIS.

 Como citado acima, os programas e por consequência as ações 
propostas pelo PLHIS podem ser de natureza diversa: voltadas para a 
urbanização de assentamentos precários, para a produção e aquisição de 
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moradia, melhoria habitacional, assistência técnica ou de desenvolvimento 
institucional. Recomendamos que sejam selecionadas ações de natureza diversa, 
de preferência uma ação de natureza institucional/normativa, como a criação de 
cadastros, estruturações de equipes, aprovação de legislações municipais como 
a de delimitação de Zonas Especiais de Habitação de Interesse Social, e uma ação 
voltada a produção, requalificação ou urbanização de assentamentos precários. 
Sugere-se ainda, que, antes de selecionar as ações que serão monitoradas, seja 
verificado se alguma delas foi definida como prioritária pelo PLHIS, podendo 
ser esse mais um dos critérios de escolha da ação que a Promotoria pretende 
acompanhar.

 No desenvolvimento do monitoramento por parte dos órgãos de 
execução, poderão ser requisitados, por exemplo, relatórios periódicos do 
Município, dando conta da execução das ações previstas no PLHIS, contendo 
avaliação dos seus resultados parciais e explicitando o planejamento para os 
próximos esforços a serem envidados no enfrentamento da questão. Tais 
documentos poderão ser mesmo submetidos pelas Promotorias de Justiça a 
debate com a comunidade, por meio de audiências públicas ou reuniões com 
os conselhos envolvidos, promovendo compromissos entre representantes 
do governo e sociedade civil, eventualmente com emprego dos instrumentos 
formais à disposição do Ministério Público (Recomendações Administrativas 
e Termos de Ajustamento de Conduta, em especial), constituindo atuação 
estrutural e de longo prazo, a qual deverá ser organizada com o fito de evitar a 
descontinuidade frente à rotatividade de membros na comarca.

5. Materiais de referência para a elaboração e análise do conteúdo 
dos Planos Locais de Habitação de Interesse Social.

BRASIL. Ministério das Cidades. Guia de Adesão ao Sistema Nacional de 
Habitação de Interesse Social – SNHIS. Brasília: Ministério das Cidades, 
2010. http://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosSNH/ArquivosPDF/
Manuais/PNUD_Guia_Adesao.pdf

BRASIL. Ministério das Cidades. Manual para Apresentação de Propostas 
– Exercício 2008/2011. Ação: Apoio à elaboração de Planos Habitacionais de 
Interesse Social. http://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosSNH/
ArquivosPDF/Publicacoes/Apoio_Elaboracao_Planos_Habitacionais.pdf
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debates. Brasília: Ministério das Cidades, 2010. http://www.cidades.gov.br/
images/stories/ArquivosSNH/ArquivosPDF/Publicacoes/Publiicacao_PlanHab_
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CONSULTA N. 32/2015

EMENTA: DIREITO À MORADIA DIGNA. SISTEMA NACIONAL DE 
HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL. PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO 
DE INTERESSE SOCIAL, DIAGNÓSTICO DAS NECESSIDADES 
HABITACIONAIS MUNICIPAIS, ESTABELECIMENTO DE METAS E 
PRIORIDADES. ORÇAMENTO MUNICIPAL FRENTE ÀS METAS E 
PRIORIDADES DE ATENDIMENTO HABITACIONAL.

 Trata-se de consulta da 1ª Promotoria de Justiça de ... acerca da 
regularidade do conteúdo e status da implantação do Plano Local de Habitação 
de Interesse Social (PLHIS) daquele Município. A douta Promotoria de Justiça 
elaborou questionamentos específicos que serão respondidos a seguir:

1. Apresenta irregularidades formais que demandam a pronta 
revisão pela Municipalidade?

 A Lei 11.124/2005, que instituiu o Sistema Nacional de Habitação de 
Interesse Social (SNHIS), estabeleceu para os Municípios que desejam integrá-
lo uma série de obrigações. Entre estas destacamos a criação de uma estrutura 
local para o planejamento e implementação de ações ligadas à habitação de 
interesse social. De acordo com o referido diploma:

Art. 12. Os recursos do FNHIS serão aplicados de forma descentralizada, 
por intermédio dos Estados, Distrito Federal e Municípios, que deverão:

I – constituir fundo, com dotação orçamentária própria, destinado a 
implementar Política de Habitação de Interesse Social e receber os 
recursos do FNHIS;

II – constituir conselho que contemple a participação de entidades 
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públicas e privadas, bem como de segmentos da sociedade ligados à 
área de habitação, garantido o princípio democrático de escolha de 
seus representantes e a proporção de 1/4 (um quarto) das vagas aos 
representantes dos movimentos populares;

III – apresentar Plano Habitacional de Interesse Social, considerando as 
especificidades do local e da demanda;

IV – firmar termo de adesão ao SNHIS;

V – elaborar relatórios de gestão; e

VI – observar os parâmetros e diretrizes para concessão de subsídios no 
âmbito do SNHIS de que trata os arts. 11 e 23 desta Lei.

 O Município de ... firmou o termo de adesão ao SNHIS em janeiro 
de 2007 e criou o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social (FMHIS) 
e seu respectivo conselho gestor, por meio da Lei Municipal n.° 1.887/2008. 
Esta delimitou os recursos que compõem o FMHIS e as possibilidades de suas 
aplicações bem como estabeleceu as atribuições do CGFMHIS. Entretanto não 
foram definidos quais segmentos sociais deveriam compor o conselho, nem 
mesmo dispôs acerca da obrigatoriedade de ¼ dos membros pertencerem 
a movimentos populares. Porém, em 2015 editou-se o Decreto Municipal 
n° 28.295/2015 que preencheu essas lacunas, definindo os segmentos que 
compõem o conselho gestor e observando, para tanto, a obrigatoriedade de 
reserva um número mínimo de vagas para representantes de movimentos 
populares. Os representantes para a gestão 2014/2016 já foram inclusive 
nomeados pelo Decreto n.° 28.453/2015.

 No tocante ao FMHIS, cabe destacar que apesar de instituído por lei, 
de acordo com o Diagnóstico elaborado para subsidiar a elaboração do PLHIS, 
o mesmo não havia recebido nenhum recurso11 até o ano de 2010, data de 

11 De acordo com a Lei n. 1887/2008 o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social de ... 
deveria ser  constituído por: I - dotações do Orçamento do Município; II - repasses e transferências 
de recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social e do Fundo Estadual de Habitação 
de Interesse Social; III - outros fundos ou programas que vierem a ser incorporados ao FMHIS; 
IV - recursos provenientes de empréstimos externos e internos para programas de habitação; V 
- contribuições e doações de pessoas físicas ou jurídicas, entidades e organismos de cooperação 
nacionais ou internacionais; VI - receitas operacionais e patrimoniais de operações realizadas 
com recursos do FMHIS; VII - outros recursos provenientes das dotações do Orçamento Geral da 
União, classificados na função habitação, sub-função infra-estrutura urbana, e extra-orçamentários 
federais; VIII - outros recursos que lhe vierem a ser destinados.
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elaboração daquele documento. Assim, apesar de formalmente instituído, 
há indícios de que o mesmo não esteja em pleno funcionamento. Quanto ao 
Conselho, apesar de nomeado pelo Decreto n° 28.453/2015 não foi possível 
localizar atas de reuniões ou comunicações de deliberações do mesmo.

 No que tange ao Plano Local de Habitação de Interesse Social, o mesmo 
foi finalizado no ano de 2011, obedecendo aos princípios da Política Nacional 
de Habitação destacadamente o de democratização e controle social e terá seu 
conteúdo analisado nos próximos itens.

2. Atende aos parâmetros mínimos de Planos Locais de Habitação 
de Interesse Social previsto pelos parágrafos 2º e 3º do artigo 2º 
da Resolução n. 02/2006 do Conselho Gestor do Fundo Nacional de 
Habitação de Interesse Social?

 O PLHIS do Município de … atende aos requisitos da Resolução n. 
02/2006 do CGFNHIS, abaixo transcrita:

 

Art. 2º O Termo de Adesão conterá os compromissos previstos no art. 
12 da Lei nº 11.124, de 2005, vinculada sua assinatura e cumprimento à 
aplicação, de forma descentralizada, por intermédio dos estados, Distrito 
Federal e municípios, dos recursos do Fundo Nacional de Habitação de 
Interesse Social – FNHIS.

§ 2º Os Planos Habitacionais de Interesse Social, documentos de caráter 
administrativo, serão representados por um conjunto articulado de 
diretrizes, objetivos, metas, ações e indicadores, que caracterizem, 
em determinado prazo, os instrumentos de planejamento e gestão 
dos estados, Distrito Federal e municípios para a área de habitação de 
interesse social.

§ 3º Os Planos Habitacionais de Interesse Social serão elaborados de 
forma participativa e deverão apresentar compatibilidade com os Planos 
Diretores ou equivalentes, quando existentes, e com os Planos Plurianuais, 
e serão passíveis, na medida do necessário, de revisões periódicas.
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 O documento apresentado de fato contém um conjunto articulado de 
diretrizes, objetivos, metas, ações e indicadores que estão em consonância com 
a Política Nacional de Habitação e a realidade local. O mesmo está integrado aos 
demais instrumentos de planejamento do Município como o Plano Diretor e o 
Plano Plurianual. A elaboração do PLHIS foi dividida em três etapas, Metodologia, 
Diagnóstico e Estratégias de Ação que serão detalhadas a seguir.

 A Metodologia ou o Plano de Trabalho tem por objetivo a pactuação 
da forma de elaboração do PLHIS, e seu conteúdo normalmente abrange a 
descrição das etapas e dos produtos esperados, o cronograma do trabalho a ser 
realizado, a indicação dos segmentos sociais e agentes que devem atuar nesse 
processo, bem como as formas de participação que serão oportunizadas. No 
PLHIS de ... esse conteúdo foi plenamente atendido e encontra-se sedimentado 
no documento intitulado: P01 – Proposta Metodológica.

 No tocante ao Diagnóstico apresentado, pode-se afirmar que foi 
abordado o conteúdo mínimo proposto pelo Ministério das Cidades12. O produto 
apresenta uma leitura bem detalhada e realista do cenário habitacional municipal 
no momento da elaboração do Plano (entre os anos de 2010 e 2011) e, o mais 
importante, estima o Déficit Habitacional de ... delimitando as necessidades 
habitacionais tanto em termos quantitativos (número de domicílios que 
precisam ser construídos ou realocados) como qualitativos (aponta as diferentes 
ações necessárias para o atendimento do Déficit Habitacional como melhorias 
habitacionais e urbanizações de assentamentos precários), além da projeção de 
incremento dessa demanda em função do crescimento populacional.

 Cabe menção que no Diagnóstico do Setor Habitacional supracitado 
foi realizada a delimitação de vazios urbanos, que poderiam ser utilizados pela 
política pública de habitação na produção de novas unidades habitacionais, 
com o objetivo de responder à atual demanda por novos domicílios, tanto pelas 
famílias já cadastradas junto à Companhia de Habitação local, quanto por aquelas 
residentes em áreas de risco ou de preservação permanente e que precisam 
ser realocadas. Um instrumento importante para assegurar que esses vazios 
mapeados pelo PLHIS, sejam destinados para a habitação de interesse social, 

12 Ver: MINISTÉRIO DAS CIDADES. Guia de Adesão ao Sistema Nacional de Habitação de Interesse 
Social – SNHIS, 2010, p. 30 e Consideração Técnica n. 1/2014 do Centro de Apoio Operacional das 
Promotorias de Justiça de Habitação e Urbanismo do Ministério Público do Paraná.
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possibilitando a flexibilização de parâmetros urbanísticos e uma otimização no 
uso do solo, é a delimitação de Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS). Essas 
foram conceituadas pela Lei n.° 11.977/2009 como a: “parcela de área urbana 
instituída pelo Plano Diretor ou definida por outra lei municipal, destinada 
predominantemente à moradia de população de baixa renda e sujeita a regras 
específicas de parcelamento, uso e ocupação do solo” (art. 47, V). No âmbito 
municipal o instrumento está previsto no Plano Diretor local (Lei Complementar 
n°5/2006) e regulamentado na Lei Municipal n° 2485/2012. A Lei Municipal n. 
2160/2010  que dispões acerca do Zoneamento Uso e Ocupação do Solo já havia 
delimitado algumas áreas como Zonas Especiais de Interesse Social, porém estas 
representam uma pequena porção do universo de vazios urbanos que poderiam 
ser utilizados em projetos habitacionais.

 Nesse sentido, é digno de nota a necessidade do Município de ... de 
revisar seu Plano Diretor no ano de 2016, visto que o Plano vigente data de 
2006 e o Estatuto da Cidade estabelece um prazo máximo de dez anos para as 
revisões desse instrumento urbanístico. Assim, é importante que, no momento 
de revisão do Plano Diretor e das demais leis urbanísticas que o compõem o 
processo de planejamento e gestão territorial, sejam analisadas e, caso ainda 
se mostrem pertinentes, demarcadas como ZEIS as áreas vazias aptas para a 
produção habitacional apontadas pelo PLHIS. Nesse momento é também 
fundamental que outros instrumentos urbanísticos, que podem contribuir para 
a regularização fundiária e disponibilidade de terra para a habitação de interesse 
social, sejam previstos e devidamente regulamentados. Um dos instrumentos 
urbanísticos que pode auxiliar na disponibilidade de terras e até mesmo de 
unidades habitacionais, é o parcelamento, utilização e edificação compulsórios, 
seguido de desapropriação por títulos da dívida pública. Se aplicado em áreas 
gravadas como ZEIS, pode contribuir para a disponibilidade de terrenos para a 
produção de habitação de interesse social. Inclusive o PLHIS, em sua etapa – 
Estratégias de Ação – definiu os instrumentos do Estatuto da Cidade que seriam 
fundamentais para a disponibilização de terra urbanizada para a produção 
de moradias13 e incluiu como uma de suas ações de suporte a Utilização dos 

13 Foram indicados os seguintes instrumentos pelo PLHIS de ...: Desapropriação para fins de 
Reforma Urbana; Direito de Preempção, Imposto Predial e Territorial Urbano Progressivo no 
Tempo; Outorga Onerosa do Direito de Construir, Zonas Especiais de Interesse Social e Operações 
Urbanas Consorciadas. Ver Produto – Estratégias de Ação do Plano Local de Habitação de Interesse 
Social do Município de …. – p. 30.
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Instrumentos da Política Urbana previstos no Plano Diretor Municipal e Estatuto 
da Cidade14.

 A terceira etapa do PLHIS de ..., denominada Estratégias de Ação, 
também apresenta conteúdo adequado ao mínimo exigido pelo Ministério 
das Cidades15. Foram estabelecidos objetivos, metas e indicadores claros para 
todos os Programas e Ações estipulados. Foram criadas Linhas Programáticas e 
Ações com metas e indicadores bem delimitados com prazos de execução bem 
definidos.

 No que tange especificamente as intervenções em assentamentos 
precários, estas foram priorizadas de acordo com os Setores de Interesse Social do 
Município que possuíam o maior número de domicílios em piores condições de 
habitabilidade, como aqueles localizados em Áreas de Preservação Permanente 
e de risco à saúde e à vida16. Internamente aos Setores de Interesse Social 
foram delimitados assentamentos prioritários, estabelecendo-se um horizonte 
temporal para intervenção de 0 a 2 anos nestes (ver tabela abaixo), 3 a 5 anos 
assentamentos que precisam ser realocados integralmente ou com número 
expressivo de habitações em áreas de APP e risco, que demandam urbanização 
e regularização fundiária, bem como melhorias habitacionais e finalmente as 
intervenções de 06 a 10 anos que compreendem os demais assentamentos 
precários existentes no município e o atendimento do restante do Déficit. 
De acordo com o plano, os assentamentos prioritários para a intervenção do 
Município e deveriam ser urbanizados em um prazo de até dois anos após a 
conclusão deste, ou seja, até o ano de 2013, são os seguintes:

14 Ver Produto – Estratégias de Ação do Plano Local de Habitação de Interesse Social do Município 
de ... – p. 51.

15 Ver: MINISTÉRIO DAS CIDADES. Guia de Adesão ao Sistema Nacional de Habitação de Interesse 
Social – SNHIS, 2010, p. 46.

16 Ver Produto – Estratégias de Ação do Plano Local de Habitação de Interesse Social do Município 
de ... – p. 12.
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Figura 01: Listagem dos assentamentos precários prioritários elencados pelo Plano Local 
de Habitação de Interesse Social de ...

Fonte: Estratégias de Ação do Plano Local de Habitação de Interesse Social do Município de ... – p. 14.

 Destacamos que as informações enviadas a este Centro de Apoio não 
são suficientes para averiguar se o Município seguiu ou não esta prioridade 
estabelecida. Porém ao analisar esses assentamentos por imagens de satélite, 
disponíveis no Google Earth, é possível verificar que grande parte desses 
assentamentos permanecem não urbanizados e em muitos casos, já sofreram 
processos de adensamentos. Assim mostra-se fundamental que o Município de 
… informe qual tem sido a estratégia de atuação adotada para os assentamentos 
precários.

3. Possui a previsão de etapas e estratégias de ação que estariam 
sendo implementadas a contento pela Municipalidade? Referida 
implementação está observando a metodologia então delimitada 
pelo PLHIS?

 O Plano Local de Habitação de Interesse Social de ... possui etapas e 
ações bem delimitadas. Estas estão agrupadas em Programas e subprogramas. 
Para cada subprograma foi dimensionado um custo e um prazo para sua 
execução. A tabela reproduzida abaixo, foi apresentada na etapa Estratégias de 
Ação e contém a sistematização dos investimentos necessários:
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Figura 02: Previsão dos Investimentos em Programas Habitacionais segundo o Plano Local 
de Habitação de Interesse Social de ...

Fonte: Estratégias de Ação do Plano Local de Habitação de Interesse Social do Município de ..., p. 107.

 

 As informações encaminhadas a este Centro de Apoio Operacional são 
insuficientes para averiguar o cumprimento das metas estabelecidas. Entretanto 
ao consultarmos as informações disponíveis no Sistema de Informações 
Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro, disponibilizadas pelo Tesouro 
Nacional, pode-se constatar que o investimento previsto anualmente pelo 
PLHIS, não tem sido atingido. De acordo com o Plano, nos dois primeiros anos 
após sua aprovação, portanto 2012 e 2013, o investimento total em habitação 
deveria ser de aproximadamente 16.058.612,87 reais (dezesseis milhões 
cinquenta e oito mil seiscentos e doze reais e oitenta e sete centavos). Ao 
analisarmo as despesas pagas, na função habitação, teremos um montante 
de 3.748.692,71 reais (três milhões setecentos e quarenta e oito e seiscentos 
e noventa e dois reais e setenta e um centavos), quantia bastante inferior ao 
estipulado pelo plano, respondendo menos de ¼ do previsto. Apesar de existir 
a possibilidade das ações do Programa de Urbanização de Assentamentos 
Precários estarem alocadas na rubrica Urbanismo, o investimento previsto para 
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os dois primeiros anos – 1.419.436,37 – não supriria essa diferença. A seguir é 
possível visualizar a evolução das despesas municipais nas rubricas habitação e 
urbanismo, destacando apenas que os gastos em urbanismo compreendem um 
vasto universo de ações que não estão necessariamente vinculadas à habitação 
e regularização fundiária:

Gráfico 01: Despesas pagas por função no Município de ... no período entre 2009 e 2014.

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional/FINBRA, elaboração própria.

 Como é possível observar, as despesas em habitação vêm se mantendo 
constantes no patamar de 2.000.000 de reais (dois milhões de reais) desde 
2012, representando nos três anos, aproximadamente, 0,3% das despesas pagas 
anualmente no Município. O Plano não sugeriu ou estabeleceu um montante 
mínimo (percentualmente) do orçamento municipal que deveria ser destinado 
à habitação, apenas apontou a necessidade de ampliação da capacidade de 
endividamento do Município. Entretanto, mesmo o Plano não definindo esse 
mínimo do orçamento municipal que deveria ser destinado à habitação, cabe 
menção à Proposta de Emenda Constitucional n° 285/2008, em tramitação no 
Congresso, que prevê a obrigatoriedade de destinação de no mínimo 1% do 
orçamento dos Estados e Municípios para os seus Fundos de Habitação e 2% 
do orçamento da União, estando os resultados municipais bem abaixo dessa 
proposta, que não possui um caráter vinculante, mas representa um importante 
balizador. Os gastos com habitação nesse período também estão abaixo do 
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estipulado pelo PPA do Município uma vez que, de acordo com o PLHIS de ...17, 
somente no ano de 2010 deveriam ter sido gastos 8.600.000 reais na construção 
de unidades habitacionais em área urbana.

 Considerando que o nível de investimento do Município, com recursos 
próprios, na habitação pode ser considerado baixo, tanto em relação às metas 
e despesas propostas pelo Plano, quanto proporcionalmente ao montante 
de seu orçamento, é importante verificar se o mesmo pleiteou convênios ou 
procurou acessar outras fontes de recursos e financiamento junto ao Estado e 
União. Entretanto ao analisarmos os convênios firmados no período de 2009 a 
2014 com a União, é possível constatar que não houve essa busca por recursos 
complementares, não havendo nenhuma contratação vinculada às ações 
propostas pelo PLHIS.

 No que tange aos programas específicos como o Minha Casa, Minha Vida, 
esse CAOP não possui informações atualizadas acerca dos empreendimentos 
localizados no Município de ...

 Dessa forma, mesmo não havendo informações suficientes quanto ao 
processo de monitoramento das ações do PLHIS, são fortes os indícios de que as 
ações propostas não estão sendo implementadas.

4. Mostra-se condizente com a realidade social retratada pela 
“Identificação e Análise dos Assentamentos Precários de ...” (a qual 
acompanhou o PLHIS, fls. 887/1043), bem como o “Levantamento 
Habitacional Municipal” (apresentado às fls. 574/575)?

 O Plano Local de Habitação de Interesse Social de ... delimitou de 
maneira bastante objetiva as necessidades habitacionais do Município. 
Foram estimados o Déficit Habitacional Quantitativo, Qualitativo a Demanda 
Demográfica Futura e realizado o levantamento dos assentamentos precários 
localizados no Município.

 No que se refere ao dimensionamento do Déficit Habitacional 
Quantitativo, ou seja, aqueles domicílios que precisam ser edificados, os 

17 Ver: Diagnóstico do Plano Local de Habitação de Interesse Social do Município de ..., p. 248.
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números estimados pelo Plano, utilizando como base os dados do Censo de 
2000 e aplicando a taxa de crescimento geométrico populacional entre os anos 
2000 e 2010, estão muito próximos daqueles averiguados pelo Censo de 2010 
e consolidados no estudo Déficit Habitacional Municipal no Brasil, da Fundação 
João Pinheiro. Tal estudo só foi disponibilizado no ano de 2013 e por isso não foi 
utilizado pelo PLHIS de ...

Tabela 01: Comparação entre os componentes do Déficit Habitacional do Plano Local de 
Habitação de Interesse Social de ... e os dados apurados pela Fundação João Pinheiro 

através do Censo de 2010.

Fonte: Diagnóstico do Plano Local de Habitação de Interesse Social, p. 107 e  
Fundação João Pinheiro, 2010.

 

 Como podemos observar, o déficit habitacional quantitativo total obtido 
é muito próximo nas duas metodologias. Existem discrepâncias um pouco mais 
significativas entre alguns componentes, especificamente no adensamento 
excessivo em domicílios alugados, indicador não verificado no Censo de 2000 e, 
portanto, não incluído na estimativa do PLHIS de ... Porém, essas diferenças não 
tem impacto direto nas ações e estratégias estabelecidas pelo plano.

 No que tange às inadequações ou déficit habitacional qualitativo, que 
pode ser definido como o conjunto de domicílios que precisam passar por 
melhorias para serem considerados dignos, a metodologia utilizada pelo PLHIS 
gerou resultados muito superiores àqueles constatados pela Fundação João 
Pinheiro.
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Tabela 02: Comparação entre os componentes da Inadequação Habitacional do Plano 
Local de Habitação de Interesse Social de … e os dados apurados pela Fundação João 

Pinheiro através do Censo de 2010. 

Fonte: Diagnóstico do Plano Local de Habitação de Interesse Social, p. 108 e  
Fundação João Pinheiro, 2010.

 Ao analisarmos os dados da Fundação João Pinheiro em 2000 e 2010, 
pode-se perceber que vários componentes tiveram quedas significativas e não 
acompanharam o crescimento populacional do Município. Assim ao escolher a 
taxa de crescimento populacional como parâmetro para atualizar as informações 
relacionadas à inadequação habitacional, os resultados do PLHIS restaram 
superestimados. Destaque-se a expressiva redução de moradias urbanas sem 
banheiro que no ano de 2000 totalizavam 918 e em 2010 são apenas 115 e 
a redução de domicílios próprios com densidade excessiva que passaram de 
1.445 para 532. Entretanto, para suprir essa deficiência, o Plano realizou um 
levantamento dos  assentamentos precários18 localizados no Município, porções 
do território que normalmente concentram as inadequações habitacionais. 
Assim, os números obtidos pelas projeções de crescimento habitacional no 
tocante às inadequações foram, inclusive, descartados, sendo substituídos 
pelos levantamentos realizados para a catalogação dos assentamentos precários 
localizados no Município. Tal substituição mostra-se adequada, porque o estudo 
contemplou o levantamento e espacialização de todos os assentamentos 
precários, o número de domicílios total em cada um deles, quais destes estão 

18 O Diagnóstico do Plano Local de Habitação de Interesse Social definiu os assentamentos precários 
como: “todas aquelas áreas que demandam ação do poder público quanto ao atendimento de 
necessidades habitacionais, em qualquer porção do território municipal, e que apresentam as 
seguintes características: delimitação precisa na malha urbana, que a distinga do entorno quanto as 
suas características físicas e sociais; ocupação inequívoca por população de baixa renda; ausência 
de regularidade fundiária e/ou aprovação pelos órgãos públicos de loteamentos, ou ainda, quando 
esta última acontece, pode ocorrer a implantação em desacordo com o projeto aprovado.” (p. 114).
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localizados em área de preservação permanente, área de risco de inundação ou 
simultaneamente em APP e área de risco de inundação, perfil socioeconômico 
dos residentes, condições de infraestrutura, tipologia construtiva e condição do 
domicílio, se próprio ou alugado.

Figura 03: Número de domicílios que necessitam ser realocados por setores no Plano Local 
de Habitação de Interesse Social de ...

 

Fonte: Diagnóstico do Plano Local de Habitação de Interesse Social, p. 108 e  
Fundação João Pinheiro, 2010, p. 157.

 Além do déficit Quantitativo e Qualitativo, compõe o quadro de 
necessidades habitacionais a demanda demográfica futura. Esta também foi 
calculada pelo PLHIS utilizando como base o cadastro habitacional da Companhia 
de Habitação de … e a taxa de crescimento geométrico populacional, enfocando 
apenas nas famílias com rendimento de 0 a 3 salários-mínimos.

 Portanto podemos considerar que a análise apresentada dimensiona 
de forma adequada as necessidades habitacionais do Município de ... em 
um horizonte de 10 anos, prazo de implementação do PLHIS. A síntese dessa 
análise está consolidada nas Estratégias de Ação do Plano Local de Habitação 
de Interesse Social de ... (p. 03 a 05). Nesse sentido cabe ressalva, apenas, 
para a necessidade de revisão desses dados, pois, já se passaram 5 anos do 
levantamento dos mesmos, sendo o monitoramento uma atividade necessária 
e intrínseca a qualquer processo de planejamento.
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 As necessidades habitacionais constatadas pelo PLHIS foram traduzidas 
em Programas, Subprogramas, Ações e Metas, estabelecidas em conformidade 
com o diagnóstico elaborado pelo Plano de Habitação e priorizam a intervenção 
em áreas de risco ou de preservação permanente onde provavelmente serão 
necessárias realocações, bem como a intervenção em assentamentos precários 
com piores condições de habitabilidade. Ressalva-se apenas que o Plano não 
elaborou diferentes cenários de atendimento às metas, trabalhando somente 
com o cenário de 100% de atendimento às necessidades habitacionais o que, 
como demonstrado no item anterior, implicaria em um aumento substancial de 
recursos orçamentários direcionados à política habitacional.  

5. Apresenta efetivamente quais seriam os recursos municipais 
disponíveis para o enfrentamento da realidade social habitacional 
traçada pelos mencionados diagnósticos (Identificação e Análise 
dos Assentamentos Precários de ... e Levantamento Habitacional 
Municipal)?

 Conforme já descrito no item 3, o Plano estabelece claramente quais 
são as necessidades habitacionais e os custos para respondê-las no Município 
de ... Entretanto, as metas propostas representariam um incremento de quase 
400% no investimento atual do Município em habitação (de 0,3% do orçamento 
municipal para 1,1%). Mesmo que se compreenda que essas metas não seriam 
atendidas integralmente por recurso próprio, sendo propostos convênios 
e acesso à fontes de financiamento habitacional, bem como o aumento da 
capacidade de endividamento do Município e revisão do Plano Plurianual, há 
que se reconhecer que a meta proposta é deveras ambiciosa.

 Nesse sentido o Plano propõe uma revisão dos recursos necessários 
direcionados à habitação no momento de revisão do PPA. Porém, tal medida 
não garante o direcionamento dos recursos necessários ao cumprimento do 
Plano. Assim seria pertinente que a equipe responsável pelo monitoramento 
do Plano realizasse uma adequação entre as ações propostas, especialmente 
aquelas consideradas prioritárias e o histórico de recursos disponíveis para a 
habitação estabelecendo um cenário de investimento em política habitacional 
mais realista, sem é claro esquecer da necessidade de incremento da destinação 
de recursos orçamentários municipais.
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6. Outras considerações.

 O PLHIS de ... criou ações de suporte com o objetivo de impulsionar 
e auxiliar a execução dos programas habitacionais propostos. Uma das ações 
previstas é a realização do cadastro, atualização de dados e recadastramento 
habitacional, vinculando essas informações a outros bancos de dados municipais. 
Sem dúvida essa é uma ação crucial para o sucesso da política municipal de 
habitação, além de coadunar com os princípios e objetivos da política nacional 
de habitação, que prevê a criação de um sistema de informações com o intuito de 
subsidiar as ações no âmbito no SNHIS (Lei 11.124/2005, art. 14, VII). Entretanto, 
o plano estabeleceu uma série de requisitos mínimos para esse cadastramento:

Pessoa ou Família com rendimento entre zero a 10 salários mínimos 
(incluídos os que vivem de aluguel);

Pessoa ou família não ser proprietária e não possuir financiamento de 
imóvel residencial em qualquer parte do território nacional;

Pessoa ou família não ter sido atendida anteriormente por programas 
habitacionais municipais ou outros agentes promotores de atendimento 
habitacional de moradias populares;

Famílias que moram há, pelo menos, 3 anos no município, ou o chefe da 
família trabalhe no município há 3 anos, no mínimo (comprovação através 
de contrato de aluguel, conta de abastecimento de água, energia elétrica, 
comprovante de matrícula escolar, carteira de trabalho, cadastros nas 
unidades de saúde, dentre outros);

Ter idade mínima de 18 anos ou ser emancipada.19

 Tal medida se mostra incompatível com os princípios e objetivos20 
da Política Nacional de Habitação e com a diretriz do próprio Plano Local de 
Habitação de “criar programas que atendam à população considerando sua 
diversidade de organização, situação física e econômica”21. Ademais, por tratar-

19 Estratégias de Ação do Plano Local de Habitação de Interesse Social de ..., p. 26.

20 Entre os objetivos gerais da Política Nacional de Habitação conta “universalizar o acesso à 
moradia digna”. MINISTÉRIO DAS CIDADES. Política Nacional de Habitação, 2004, p. 7.

21 Ver: Estratégias de Ação do Plano Local de Habitação de Interesse Social de ..., p. 17.
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se de política social, esta deve ter um caráter universalizante e não restritivo. 
Esses critérios podem ser usados como elementos de priorização do atendimento 
em determinados programas, porém nenhum cidadão pode ser impedido ou 
constrangido ao procurar o atendimento do direito à moradia digna. Nesse 
sentido cabe questionar o órgão municipal responsável pelo cadastramento, para 
verificar se as restrições acimas estão sendo de fato aplicadas e caso estejam, 
recomendar a necessidade de universalizar o acesso ao cadastro habitacional do 
Município.

Recomendações do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça 
de Habitação e Urbanismo.

 Conforme pode se depreender da análise anterior, o Plano Local de 
Habitação de Interesse Social de ... atende a todos os requisitos mínimos necessários 
para o planejamento e execução da política habitacional local. O Fundo Municipal 
de Habitação de Interesse Social e seu respectivo Conselho Gestor também estão 
instituídos apesar de, aparentemente, não estarem em pleno funcionamento, de 
acordo com as informações constantes no plano, o Fundo até hoje não recebeu 
recursos e também não foram constatas reuniões ou deliberações do conselho. 
Assim, pode-se afirmar que o Município de ... cumpre com todos os requisitos 
do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social e possui um instrumento 
de planejamento com um direcionamento claro da política habitacional local, 
sendo necessária apenas a efetivação dos instrumentos já instituídos. Nesse 
sentido o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Habitação 
e Urbanismo reitera a relevância e pertinência dos quesitos já inquiridos ao 
Município em tela, pela 1ª Promotoria de Justiça de ... na Deliberação na Seara da 
Habitação e Urbanismo n° 1-2015 (p. 10-13).

 No tocante à implementação do Plano, destaque-se que entre suas 
metas constava a regularização, no prazo de 2 anos após a sua conclusão, de 
07 (sete) assentamentos precários considerados prioritários, a saber: Bico do 
Lacre, Favela Moradias Jatobá, Favela Moradias Iguatemi, São Francisco III, 
Favela Magnopólis, Jardim Norma 2, Jardim Brasília22. Para esses assentamentos 
estavam previstas ações de realocação, melhorias habitacionais e reconstrução 

22 Ver: Estratégias de Ação do Plano Local de Habitação de ..., p. 14.
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de unidades com problemas de habitabilidade. Esta prioridade aparentemente 
não vem sendo cumprida, sendo fundamental o Município informar qual tem 
sido sua estratégia de ação nas áreas de assentamentos precários localizadas 
em seu território.

 No tocante ao monitoramento do PLHIS, é necessário mencionar 
que o mesmo propõe a formação de uma equipe gerencial responsável pelo 
monitoramento e atualização das informações constantes do plano. Cabe ao 
Município informar quem são os integrantes dessa esquipe e se a mesma vem 
desempenhando suas funções23. Entre estas destacamos o acompanhamento 
das metas estipuladas e avaliação de desempenho dos Programas, segundo 
formulário definido pelo PLHIS24.

 Finalmente faz-se ainda fundamental inquirir o órgão responsável 
pelo cadastro habitacional municipal, se este tem feito alguma restrição para o 
cadastramento habitacional.

 É a consulta.

Curitiba, 22 de janeiro de 2016.

ALBERTO VELLOZO MACHADO
Procurador de Justiça

THIAGO DE AZEVEDO PINHEIRO HOSHINO
Assessor Jurídico

LAURA ESMANHOTO BERTOL
Arquiteta Urbanista

DEBORA PINTO FOLLADOR
Arquiteta Urbanista

23 Ver: Estratégias de Ação do Plano Local de Habitação de Interesse Social, p. 124.

24 Ver: Estratégias de Ação do Plano Local de Habitação de ..., p. 120.
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CONSULTA N. 27/2013

EMENTA: EXCLUSÃO DE POTENCIAIS BENEFICIÁRIOS DE 
EMPREENDIMENTO HABITACIONAL REALIZADO PELA COHAPAR 
VIA PROGRAMA FEDERAL. APLICAÇÃO CORRETA DO CRITÉRIO 
DE RENDA FAMILIAR MENSAL BRUTA, DENTRO DOS LIMITES 
ADMITIDOS PELA LEGISLAÇÃO PERTINENTE. CONCEITO DE 
RENDA DISTINGUE-SE DO DE SALÁRIO OU REMUNERAÇÃO 
PERMANENTE. INOCORRÊNCIA DE LESÃO A DIREITOS 
HOMOGÊNEOS OU INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS. NECESSIDADE 
DE OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO E 
DOS DEVERES DE INFORMAÇÃO E BOA-FÉ OBJETIVA NA ATUAÇÃO 
DAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA. TUTELA PREVENTIVA 
PRAZO DE VINTE E QUATRO HORAS ANTECEDENTES AO SORTEIO 
NÃO RAZOÁVEL PARA NOTIFICAÇÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
MATÉRIA DE RESOLUÇÃO INTER PRIVADOS.

I – O CASO

 1. A Promotora de Justiça Doutora “.......”, responsável pela Promotoria 
de Justiça da Comarca de S…., encaminha cópia do Inquérito Civil n. MPPR ….., 
solicitando estudo técnico e prestação de consulta com recomendações de 
providências a serem tomadas pelo órgão de execução.

 2. Trata-se o procedimento objeto da consulta a este CAOP HABITAÇÃO 
E URBANISMO de inquérito civil no qual se investiga notícia de supostas 
irregularidades no sorteio de casas populares vinculadas a programas 
habitacionais do PODER EXECUTIVO ESTADO DO PARANÁ executados pela 
COHAPAR com recursos da “.......”.
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 3. A instauração teve por base os depoimentos prestados na 
Promotoria de Justiça local, em 16 de agosto de 2012, pela Senhora “.......” (vide 
fls. 12), funcionária pública, a qual relatou que no ano de 2006, deu entrada 
à documentação necessária para ser contemplada com casas da COHAPAR. 
Seu cadastro foi aprovado em 2007 para que participasse de sorteios de casas 
de 60 m2. Em meados de 2012 (julho, possivelmente), ela foi comunicada 
que não mais participaria dos sorteios porque se constatou que sua renda 
ultrapassou o teto permitido para aquele programa habitacional (6 salários 
mínimos).

 4. A notificação de sua desclassificação do processo de seleção para o 
Programa …., 35 unidades habitacionais, no Município de ….., por constatação 
de renda familiar bruta ultrapassando os limites estabelecidos pelo agente 
financeiro Caixa Econômica Federal de R$ 2.790,00 ocorreu por meio do 
documento cuja cópia se encontra à fl. 18.

 5. Alegou a Senhora “.......” que seu descredenciamento baseou-se 
em análise de rendimentos esporádicos (horas extras) que não poderiam ser 
computados (fl. 08/09).  

 6. Em 23 de agosto de 2012, compareceu na Promotoria de Justiça, para 
relatar também ter sido desclassificado de referido Programa Habitacional, 
por excesso de renda, o Sr “.......” (fl. 74).

 7. Em 13 de setembro de 2012, compareceu na Promotoria de Justiça, 
o Sr. “.......” (fl. 102), para relatar que a COHAPAR exigiu que ele efetuasse 
um depósito de R$ 8.021,00 junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL até 14 de 
setembro de 2012, sob pena de ser desclassificado do Programa Habitacional 
em investigação.

 8. Em 03 de outubro de 2012, o Sr “.......”Diretor de Regularização 
Fundiária e Relações Comunitárias da COHAPAR prestou ao Promotor de 
Justiça da Comarca de …. informações escritas (vide fl. 112/113) de que o 
empreendimento em questão teve a tramitação de documentos iniciada 
junto à Caixa Econômica Federal, agência de…., por meio do Programa …., na 
modalidade hipoteca, destinada a famílias com renda de dois a cinco salários 
mínimos. Por questões orçamentárias, não foi possível a implementação 
daquele Programa nos termos propostos.



63
V. 4: DIREITO À MORADIA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E PROGRAMAS HABITACIONAIS

 9. Assim, em 2011, o projeto de empreendimento foi resgatado junto 
à Caixa Econômica Federal por meio do Programa …., na modalidade alienação 
fiduciária, para ser realizado por empresa de construção civil contratada, 
alcançando famílias com renda de seis salários mínimos. Todas as famílias 
anteriormente cadastradas teriam sido informadas das novas definições 
estabelecidas pela Caixa Econômica Federal.

 10. O projeto foi reformatado para a modalidade parceria, sendo que, 
apenas uma semana antes do sorteio, ocorrido em 16/08/2012, a COHAPAR 
foi informada pela CEF sobre a nova limitação de renda familiar ao valor de R$ 
2.790,00 (dois mil, setecentos e noventa reais).

 11. Em razão disso, restaram desclassificados pela limitação de renda 
imposta pela Caixa Econômica Federal cinco casais cadastrados, quais sejam: 1) 
“.......” e “.......”, renda apurada em R$ 3.829,41; 2) “.......” e “.......”, renda apurada 
em R$ 4.832,57; 3) “.......” e “.......”, renda apurada em R$ 3.203,84; 4) “.......” e 
“.......”, renda apurada em R$ 3.604,81, e 5) “.......” e “.......”, renda apurada em R$ 
5.356,93.

 12. A desclassificação e os respectivos motivos foram formalmente 
comunicados às famílias por meio de notificações datadas de 15 de agosto de 
2012.

 13. Por fim, informou-se que os critérios para enquadramento dos 
beneficiários de cada projeto são definidos pela Caixa Econômica Federal, na 
qualidade de Gestora dos Recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
no financiamento habitacional, conforme Resolução n. 460/2004, consolidada 
em 28/06/2012.

 14. O Supervisor de Canais “.......” e o Gerente “.......” da CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL, informaram o Promotor de Justiça da Comarca de …. (fl. 
153/156) que a seleção de famílias para o empreendimento de financiamento de 
casas populares – empreendimento Residencial ….. é de atribuição da COHAPAR, 
seguindo os critérios e condições de enquadramento estabelecidas pela CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL, conforme normativa relacionada às fls. 154/155, as 
quais, em suma, são as seguintes:

 – Família com renda familiar bruta até R$ 2.790,00;

 – Idoneidade cadastral;
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 – Capacidade civil;

 – Capacidade econômico-financeira para arcar com o encargo mensal;

 – Ser brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro detentor de visto 
permanente no País;

 – No caso de analfabeto ou impossibilidade de assinar o instrumento 
contratual é exigida procuração por instrumento público com menos de 
uma não da data do traslado, em via original;

 – Não ser detentor de financiamento habitacional ativo nas condições 
do SFH em qualquer parte do País;

 – Não ser proprietário, cessionário ou promitente comprador de outro 
imóvel residencial, urbano ou rural, concluído ou em construção, no 
atual local de domicílio nem onde pretenda fixá-lo;

 – Não ser titular de direito de aquisição de imóvel residencial urbano 
ou rural, concluído ou em construção, no atual local de domicílio, nem 
onde pretenda fixá-lo, inclusive no PAR;

 – Não ter sido beneficiado com desconto decorrente de subsídio 
concedido pelo FGTS nos termos da Resolução do Conselho Curador do 
FGTS n. 460/04;

 – Não estar cadastrado no CADMUT;

 – Não ser proprietário, cessionário, promitente, comprador, 
usufrutuário de imóvel residencial; não ser ou ter sido arrendatário do 
PAR ou detentor de financiamento de imóvel residencial em qualquer 
localidade do país, aí considerado também o financiamento para 
material de construção, mesmo que para uso em imóvel não próprio;

 – Não estar inscrito no CADIN;

 – Não ser empregado da CAIXA ou respectivo cônjuge.

 15. Em 04 de dezembro de 2012, o Superintendente Regional da 
COHAPAR Apucarana “.......” (vide fl. 158/159) informou que sete candidatos 
foram desclassificados no Empreendimento Residencial ….. – 35 unidades – por 
motivo de renda superior para o Programa, R$ 2.790: 1) “.......” e “.......” – renda 
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do casal apurada em R$ 43.829,41; 2) “.......” e “.......” – renda final apurada da 
casa em R$ 4.832,57; 3) “.......” e “.......” – renda final apurada de R$ 3.203,84; 4) 
“.......” e “.......” – renda apurada de R$ 3.604,81; 5) “.......” e “.......”, renda final de 
R$ 3.604,81; 6) “.......” e “.......”, renda final de R$ 5.356,93; e 7) “.......“Domingues 
e ”.......”, renda de R$ 2.798,00. Relatou também que o Sr. “.......”, com renda 
apurada de R$ 2.335,55, foi desclassificado porque não aportou R$ 8.000,00 no 
prazo estabelecido (14 de setembro de 2012) como condição de enquadramento 
no Programa Imóvel na Planta – Recursos FGTS.

 16. É o que consta dos autos.

II. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

 17. Em análise, as informações prestadas pela COHAPAR, na posição 
de Agente Organizador do empreendimento, e pela Caixa Econômica Federal, 
na de Agente Operador, coadunam-se com a regulamentação afeta à matéria. 
De fato, a Lei n. 11.977/2009 estabeleceu, em seu art. 6º, § 1º, os critérios 
sócio-econômicos de seleção de beneficiários dos programas habitacionais com 
recursos originários do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS:

Art. 6o A subvenção econômica de que trata o inciso I do art. 2o será 
concedida no ato da contratação da operação de financiamento, com o 
objetivo de:

(…)

§ 1o A subvenção econômica de que trata o caput será concedida 
exclusivamente a mutuários com renda familiar mensal de até R$ 2.790,00 
(dois mil, setecentos e noventa reais), uma única vez por imóvel e por 
beneficiário e será cumulativa, até o limite máximo a ser fixado em ato 
do Poder Executivo federal, com os descontos habitacionais concedidos 
nas operações de financiamento realizadas na forma do art. 9º da Lei nº 
8.036, de 11 de maio de 1990, com recursos do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço – FGTS.

 

 A referida Lei n. 8.036/1990, por sua vez, disciplinou os papéis de 
cada ente interveniente no âmbito do então Sistema Financeiro de Habitação, 
subsumido pelo atual Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social. Nos 
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termos do art. 9º, “as aplicações com recursos do FGTS poderão ser realizadas 
diretamente pela Caixa Econômica Federal e pelos demais órgãos integrantes 
do Sistema Financeiro da Habitação – SFH, exclusivamente segundo critérios 
fixados pelo Conselho Curador do FGTS”. Parte desses parâmetros encontram-se 
explicitados na tabela25 abaixo, distribuídos segundo a tipologia dos Municípios26  
a receber os empreendimentos:

LOCA- 
LIDADE MODALIDADE

RENDA FAMILIAR 
MENSAL BRUTA (R$)

VALOR DE 
AVALIAÇÃ0 
MÁXIMA 

(R$)

VF MÁ-
XIMO 
(R$)

VF MÍ-
NIMO 
(R$)MCMV Fora 

MCMV

I
Construção em terreno próprio 
e Aquisição de terreno e cons-
trução

465 até 
5.000

465 até 
5.400

190.000 190.000

10.000

II
Construção em terreno próprio 
e Aquisição de terreno e cons-
trução

170.000 170.000

III
Construção em terreno próprio 
e Aquisição de terreno e cons-
trução

145.000 145.000

IV
Construção em terreno próprio 
e Aquisição de terreno e cons-
trução

465 até 4.300

115.000 115.000

V
Construção em terreno próprio 
e Aquisição de terreno e cons-
trução

90.000 90.000

I, II, III, 
IV, V

Produção de Lotes Urbanizados 465 até 3.275 31.500 31.500

10.000

Construção em terreno próprio 
e Aquisição de terreno e 
construção – Reabilitação de 
Empreendimentos Urbanos

465 até 
5.000

465 até 
5.400

190.000 190.000
170.000 170.000
145.000 145.000
115.000 115.000
90.000 90.000

Construção em terreno próprio 
e Aquisição de terreno e Cons-
trução – Operações em Parceria

465 até 2.790 90.000 90.000

25 Dados relativos à linha de crédito “Imóvel na Planta”, disponíveis no sítio virtual da Caixa 
Econômica Federal: http://www1.caixa.gov.br/gov/gov_social/municipal/assistencia_tecnica/
produtos/financiamento/imovel_na_planta/saiba_mais.asp (acesso em 14 de maio de 2013).

26 I - Distrito Federal, municípios integrantes das Regiões Metropolitanas ou equivalentes dos Estados 
de São Paulo e do Rio de Janeiro; II  - Municípios com população igual ou superior a 1.000.000 
(um milhão) de habitantes ou em municípios sede de capitais estaduais; III - Municípios com população 
igual ou superior a 250.000 (duzentos e cinqüenta mil) habitantes ou em municípios integrantes de 
regiões metropolitanas ou equivalentes, inclusive aqueles integrantes da RIDE; IV - Municípios com 
população igual ou superior a 50.000 (cinqüenta mil) habitantes; V – Demais Municípios.
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 Nota-se que, para a modalidade “Carta de Crédito Associativo – 
Imóvel na Planta – Operações em Parceria”, na qual o conjunto habitacional 
“Residencial….” se enquadra, segundo informações constantes às fls. 153, o teto 
de renda familiar mensal é, efetivamente, de R$2.790,00 (dois mil setecentos e 
noventa reais). Neste quesito, portanto, não há que se aventar irregularidade 
do limite empregado pela COHAPAR e pela Caixa Econômica Federal para 
classificação.

 18. Sobre o processo, ainda, verifica-se que não existe óbice para que 
os órgãos responsáveis pela gestão e execução do empreendimento realizem, 
a qualquer tempo, nova avaliação da situação financeira dos cadastrados, 
eventualmente excluindo-os da fila específica, caso deixem de apresentar o 
perfil exigido pelas respectivas normativas.  Tal expediente visa a garantir 
a priorização de famílias, conforme o maior grau de vulnerabilidade social, dada 
a dificuldade de acesso ao mercado formal de habitação. É praxe, destarte, a 
reavaliação da renda dos potenciais beneficiários previamente à contratação, 
tendo em vista a distância temporal entre o momento do cadastramento e 
a efetiva formalização do financiamento, para atualização de dados. Neste 
ínterim, em sobrevindo alterações do perfil socioeconômico das famílias 
cadastradas, não se questiona, do ponto de vista da legalidade, o que, no feito 
em tela, denominou-se “desclassificação”, uma vez que inexiste negócio jurídico 
entabulado, mas mera expectativa de direito.

 19. Ademais, não é pacífica a questão suscitada pelos representantes 
“.......” e “.......” (fls. 08 a 11) quanto aos critérios econômicos, alegando que 
deveriam ser contabilizados, para fins de seleção, apenas os rendimentos 
fixos, e não os esporádicos.  A legislação aplicável in casu utiliza o conceito 
amplo de “renda bruta familiar”, inclusive abarcando, dentro de uma parcela 
dos programas habitacionais, fontes informais de percepção de recursos. 
Juridicamente, no entanto, a categoria “renda” é objeto de controvérsia. Ao 
remeter ao termo em seu art. 153, III, a Constituição Federal de 1988 não o 
destrinchou. Restou assim, ao Código Tributário Nacional sua especificação:

Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de 
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade 
econômica ou jurídica:

I – de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da 
combinação de ambos;
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II – de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos 
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.

§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do 
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, 
da origem e da forma de percepção.

§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, 
a lei estabelecerá as condições e o momento em que se dará sua 
disponibilidade, para fins de incidência do imposto referido neste artigo.

 Embora seja esta delimitação atinente ao campo tributário, 
extrapolando a área de atuação deste Centro de Apoio especializado, infere-
se a possibilidade de aplicação, por analogia, do conceito amplo de renda, 
independente, portanto, da discussão sobre incorporação ou não dos proventos 
a título definitivo no salário dos representantes. Nesse sentido, cabe reproduzir 
a síntese do Supremo Tribunal Federal, em sede do Recurso Extraordinário n. 
117.887-SP, sobre o tema:

Constitucional. Tributário. Imposto de Renda. Renda: conceito. Lei 
4.506/64, art. 38; CF/46, art. 15, IV; CF/67, art. 22, IV; EC 01/69, 
art.21, IV; CTN, art. 43. I. - Rendas e proventos de qualquer natureza: 
o conceito implica reconhecer a existência de receita, lucro, proveito, 
ganho, acréscimo patrimonial que ocorrem mediante o ingresso ou o 
auferimento de algo, a título oneroso. CF,1946, art. 15, IV; CF/67, art. 22, 
IV; EC 01/69, art. 21, IV; CTN, art. 43. II. - Inconstitucionalidade do art. 
38da Lei 4.506/64, que institui adicional de 7% de imposto de renda sobre 
lucros distribuídos. III. - RE conhecido e provido.

 Por sua vez, no âmbito dos programas sociais oriundos do governo 
federal, a “renda mensal familiar” foi definida nos termos do Decreto Federal n. 
6.137/2007:

Art. 4o Para fins deste Decreto, adotam-se as seguintes definições:

(…)

IV – renda familiar mensal: a soma dos rendimentos brutos auferidos 
por todos os membros da família, não sendo incluídos no cálculo aqueles 
percebidos dos seguintes programas:
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a) Programa de Erradicação do Trabalho Infantil;

b) Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano;

c) Programa Bolsa Família e os programas remanescentes nele unificados;

d) Programa Nacional de Inclusão do Jovem – Pró-Jovem;

e) Auxílio Emergencial Financeiro e outros programas de transferência 
de renda destinados à população atingida por desastres, residente em 
Municípios em estado de calamidade pública ou situação de emergência; e

f) demais programas de transferência condicionada de renda 
implementados por Estados, Distrito Federal ou Municípios.

 Destarte, tampouco se observa vício de legalidade na decisão 
administrativa de exclusão dos supracitados indivíduos do rol de beneficiários 
finais do empreendimento. Sem prejuízo do exposto e ainda que inexista no feito 
indício de favorecimento, cabe apurar, contudo, se o modo de preenchimento 
das vagas por eles anteriormente ocupadas respeitou, na íntegra, os mesmos 
critérios, isto é, se os mutuários que os substituíram se adequavam ao perfil 
exigido, em reverência ao princípio da isonomia que deve reger os atos da 
Administração Pública.

 20. No tocante às responsabilidades da Companhia de Habitação do 
Paraná (COHAPAR), o Anexo II da Resolução n. 460/2004 do Conselho Curador 
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço determina que cabe às Companhias 
de Habitação Popular, na qualidade de entidades organizadoras dos grupos 
associativos para fins de participação nos programas de crédito associativo:

a) formação, organização e análise socioeconômica prévia dos proponentes do 
grupo associativo;

b) elaboração e estudo prévio de viabilidade dos projetos;

c) acompanhamento da execução e plena conclusão dos projetos;

d) execução de trabalho de desenvolvimento comunitário junto aos mutuários;

e) administração dos créditos decorrentes dos financiamentos concedidos 
aos mutuários, a critério e na forma que vier a ser acordada com o Agente 
Operador e Agentes Financeiros.
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 Tendo em vista o rol de responsabilidades descrito e considerando que, 
nos termos do mesmo diploma, “os contratos de financiamento aos mutuários 
pessoas físicas serão firmados com a interveniência da entidade organizado 
do grupo associativo”, (in casu, a sobredita COHAPAR) não pode a mesma 
deixar de atender, com lisura, ao direito à informação em todas as etapas do 
empreendimento. Neste cenário, a alegação de que “apenas uma semana antes 
do sorteio ocorrido em 16/08/2012, a COHAPAR foi informada pela CEF sobre 
a limitação da renda familiar ao valor” não tem o condão de eximi-la de suas 
atribuições legais e contratuais.

 No primeiro viés, observa-se que a Lei n. 12.527/2011 disciplinou 
o dever constitucional de informar, estendendo-o para “as autarquias, as 
fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista 
e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios” (art. 1º, II). A publicidade e a transparência, nos 
termos deste marco normativo, abarcam um conjunto de obrigações, inclusive 
relativas à divulgação de informações de interesse público independentemente 
de solicitações e à utilização dos meios de comunicação mais adequados 
disponíveis pela tecnologia atual:

Art. 3o Os procedimentos previstos nesta Lei destinam-se a assegurar o 
direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados em 
conformidade com os princípios básicos da administração pública e com 
as seguintes diretrizes:

I – observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como 
exceção;

II – divulgação de informações de interesse público, independentemente 
de solicitações;

III – utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da 
informação;

IV – fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na 
administração pública;

V – desenvolvimento do controle social da administração pública.

 Outrossim, no Estado do Paraná, o Decreto n. 4.531/2012 submeteu ao 
mesmo regime de controle social a atividade das sociedades de economia mista, 
como a COHAPAR, cujo propósito institucional é o de “estudar o problema da 
habitação popular, inclusive do tipo “favela”, e o planejamento e execução de 
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suas soluções, em coordenação com os diversos órgãos estaduais, municipais 
e outros, proporcionando àqueles que tenham pequenos rendimentos, a 
aquisição, ampliação, ou construção de moradia própria, assim na zona urbana 
como na rural, desde que não sejam proprietários de outra casa”, nos termos da 
Lei Estadual n. 5.113/1965, que a constituiu.

 Em suma, ainda que não caracterize órgão da Administração Pública 
Direta, patente que a Companhia em tela deve obedecer ao princípio já assentado 
na doutrina e na jurisprudência pátrias da boa-fé objetiva, no desenvolvimento 
de suas atividades, isto é, ao longo de todas as etapas dos empreendimentos 
habitacionais que realiza. Para tanto, impende observância às noções conexas 
da razoabilidade e da proporcionalidade, as quais desautorizam o procedimento 
adotado pela entidade de notificação de desclassificação (exarada, nos vários 
casos relatados, tão somente em 15 de agosto de 2012) dos mutuários com 
menos de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência ao sorteio (realizado em 16 
de agosto de 2012). De fato, não se mostra razoável a postura, em face dos mais 
de cinco anos de expectativa e de total cumprimento dos encargos assumidos 
pelos potenciais beneficiários do programa. Tampouco é hábil o prazo concedido 
para interposição de eventuais recursos da decisão, sempre viáveis por força do 
imperativo do devido processo administrativo.

 21. Fato é que a minoração do deficit habitacional e o atendimento 
ao direito à moradia digna são responsabilidades compartilhadas por todas 
as esferas federativas. Conforme prevê a Carta Magna, “promover programas 
de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de 
saneamento básico” é competência comum da União, dos Estados e dos 
Municípios (art. 23, IX).

  Em relação à Habitação de Interesse Social, note-se que este Centro 
de Apoio Operacional desenvolve, em parceria com as Promotorias de Justiça, 
o Projeto Setorial denominado Monitoramento da Atuação das Municipalidades 
na Construção de Políticas Públicas de Habitação de Interesse Social, tendo como 
referência o acompanhamento dos Planos Locais de Habitação de Interesse Social.

 O PLHIS alicerça-se em elementos jurídico-urbanísticos conformados 
ao Estatuto da Cidade (Lei n. 10.257/2001), tendo a perspectiva da habitação 
como política de Estado que visa à implementação da moradia digna, 
sem olvidar da gestão democrática, ou seja, da participação popular e da 
transparência. Este não possui vinculação legal obrigatória, mas é necessário 
para as municipalidades requererem financiamento junto ao Fundo Nacional 
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de Habitação de Interesse Social (FNHIS), no bojo do Sistema Nacional 
de Habitação de Interesse Social (SNHIS). As informações contidas no seu 
diagnóstico, muitas fornecidas pelos municípios, subsidiam o adequado 
planejamento da habitação de interesse social na medida em que apontam 
para reais necessidades da população, indicando também existência da 
previsão de instrumentos jurídico-urbanísticos e disponibilidade de áreas, 
de modo a favorecer a provisão da moradia, o acesso à terra urbanizada e a 
regularização de assentamentos precários da população de menor renda.

 Por ocasião da definição deste Projeto, buscou-se informações em 
Relatório de Precariedades Habitacionais (2010), realizado em parceria pelo 
IPARDES e COHAPAR, com a contribuição dos municípios. Dentre os dados 
apresentados, destaca-se a presença de conjuntos habitacionais degradados, 
favelas, cortiços, loteamentos clandestinos, assentamentos precários cuja 
soma resulta em necessidades habitacionais por município. No município 
em questão, levantou-se a existência de 2 (duas) favelas com 47 (quarenta e 
sete) domicílios.

 Verificando o Sistema PRO-MP, não foi observado registro quanto à 
instauração de procedimento específico para monitoramento do PLHIS na 
Comarca de …..., e segundo informações encontradas no site do Ministério 
das Cidades (ANEXO) o Município de ….. aderiu ao Sistema Nacional de 
Habitação de Interesse Social em 25/09/2007, apresentou Lei de criação 
do Fundo Municipal de HIS e do seu Conselho Gestor em 13/12/2010, mas 
ainda não apresentou o respectivo Plano. Por este motivo, está impedido de 
acessar recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS), 
importante fonte de financiamento das ações locais para facilitação do acesso 
à moradia digna para a população de baixa renda.

 Recomendado-se, nesse sentido, a instauração de procedimento 
administrativo27 para avaliar a atuação do Município de ….. no setor (desejável 

27 Segundo tem orientado este CAOPJ-HU, Orienta-se que seja aberto um procedimento por 
Município, registrando-os no PRO-MP seguindo essa taxonomia:  
a) Tipo: PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO;
b) Área de atuação: HABITAÇÃO E URBANISMO;
c) Palavra-chave: PROJETO MONITORAMENTO PLHS
Tratando-se de acompanhamento/monitoramento do processo de formulação e implementação 
de um plano estratégico, de uma política pública de longo prazo, com horizonte temporal de 
implementação até 2018, o procedimento ministerial não deve ser encerrado antes da verificação 
da efetiva execução das ações previstas no PLHIS, isto é, antes do primeiro semestre do ano de 2019.
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que seja estendido aos demais municípios da Comarca), o qual não pode omitir-
se, e desta forma, garantir o acesso à moradia digna às pessoas em situação de 
vulnerabilidade, seja em razão de pobreza, idade avançada, doença, desemprego, 
ou outra causa. Na sistemática do acompanhamento, sugere-se questionar:

1. se estão ocorrendo audiências públicas com efetiva participação 
dos setores da sociedade civil para tratar da discussão da política 
local de habitação de interesse social;

2. em que fase se encontra a elaboração do Plano e quais os dados 
estão sendo utilizados para integrar o diagnóstico;

3. se foi editada a lei de criação do Conselho e do Fundo Municipal de 
Habitação de Interesse Social;

4. se foram editados os atos de nomeação dos membros do referido 
Conselho;

5. se o Conselho está se reunido periodicamente, se está participando 
da elaboração do PLHIS, se há publicidade dessas reuniões e 
se há efetiva participação da sociedade civil nas definições de 
prioridades;

6. quando da conclusão do Plano Local de Habitação Social de 
Interesse Social do Município, se foi convertido em Lei e se o 
mesmo possui conteúdo mínimo exigido, qual seja:
a. diagnóstico do setor habitacional com informações 

a respeito do deficit e da inadequação habitacional, 
identificação de os assentamentos precários e levantamento 
de suas características urbanísticas, ambientais, sociais e 
fundiárias; apontamento de estimativa do volume de recursos 
necessários para enfrentar o deficit habitacional acumulado 
e a demanda demográfica futura;

b. plano de ação, contendo estratégias para resolver os principais 
problemas habitacionais e urbanos: (a) diretrizes e objetivos 
da política local de habitação; (b) linhas programáticas e 
ações; (c) metas a serem alcançadas e estimativa dos recursos 
necessários para atingi-las, por meio de programas ou ações, 
identificando-se as fontes existentes; e (d) indicadores que 
permitam medir a eficácia do planejamento;

7. se o Município ultimou ou não sua adesão ao SNHIS;
8. se há dotação orçamentária para fazer frente aos custos das ações 

programadas (identificação da destinação de recursos próprios do 
Município e/ou de outras fontes de recursos).
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 De igual sorte, é praxe que as Promotorias de Justiça mantenham 
atualizado o referido procedimento administrativo, diligenciando novos dados 
com periodicidade razoável, já que os mesmos serão consolidadas junto à 
SUBPLAN, compondo o diagnóstico dessa questão para todo o Estado do Paraná.

 Por fim, informamos que em planilha enviada pelo Ministério das 
Cidades ao CAOP-HU, constam informações de 3 que (três) servidores do 
município realizaram CURSO EAD-PLHIS SIMPLIFICADO encontrado-se aptos a 
elaborar (ou contribuir na elaboração) do Plano Local de Habitação de Interesse 
Social, que poderia sanar, ao menos parcialmente, a demanda deixada a 
descoberto pelas limitações já apreciadas do empreendimento “…..” e demais 
projetos da COHAPAR.

III. CONCLUSÕES

 22. Primeiramente, verifica-se que não há aparência de ofensa 
homogênea a direitos individuais. Constam apenas oito desclassificados 
no referido programa habitacional: sete por excesso de renda e um por não 
ter efetuado o aporte inicial da quantia necessária para enquadramento no 
programa. Assim, não é caso de atuação do Ministério Público como substituto 
processual dos afetados por essa decisão da COHAPAR, a título de tutela coletiva 
a direitos individuais homogêneos.

 23. Por outro lado, não se verifica lesão ou ameaça de lesão a direitos 
individuais indisponíveis. Não consta dos autos qualquer indicativo de que os 
desclassificados tenham seu direito humano fundamental à moradia (mínimo 
existencial) em risco porque são pessoas que obtém renda suficiente para 
resolver suas necessidades habitacionais no contexto das cidades onde moram, 
ainda que pela via do aluguel. Direito à moradia não se identifica com o direito 
à propriedade de uma unidade habitacional. Propriedade é apenas uma das 
formas de atender a necessidade habitacional. Há outras, como o aluguel, 
concessão do direito real de moradia, usufruto, comodato, etc., potencialmente 
disponíveis na localidade.

 24. Por fim, também não se vislumbra qualquer mácula nos critérios e nos 
procedimentos adotados pela COHAPAR no caso em tela. Limites de renda para 
seleção dos beneficiários de programa habitacional (financiamento com recursos 
do FGTS – fundo público – a juros financiados) ou exigência de aporte inicial são 
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critérios legítimos e consentâneos com a legalidade, correntemente utilizados 
para fins de priorização da demanda de moradia existente no país, não violando o 
princípio constitucional da isonomia que rege o atuar dos agentes públicos.

 25. Nada obstante, resta patente que a COHAPAR não observou, na 
íntegra, os deveres anexos de informação e respeito, notificando as famílias 
da desclassificação com injustificável mora e sem prazo hábil para eventual 
reconsideração da decisão. Tal modus operandi, embora não se mostre razoável, 
por força dos princípios reitores do devido processo administrativo e da boa-fé 
objetiva, pode ser objeto de atuação da Promotoria de Justiça tão somente no 
âmbito da tutela preventiva e extra-judicial, para que o mesmo proceder não 
venha a repetir-se no futuro. Quanto ao caso em espécie, não há providências 
que se possam tomar a respeito.

 26. Com efeito, s.m.j., a situação é de arquivamento do inquérito civil. 
Os afetados, querendo, podem ingressar com as medidas que entender cabíveis, 
por eles mesmos.

 É a consulta.

Curitiba, 13 de maio de 2013.

Alberto Vellozo Machado
Procurador de Justiça

Odoné Serrano Junior
Promotor de Justiça

Clarice Metzner
Assistente Social

Laura Esmanhoto Bertol
Arquiteta Urbanista

Thiago de Azevedo Pinheiro Hoshino
Assessor Jurídico
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CONSULTA N. 55/2013

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

 A Promotoria de Justiça da Comarca de …. consulta o Centro de Apoio 
Operacional de Habitação e Urbanismo quanto à possibilidade de alienação 
de lotes integrantes do patrimônio público municipal no âmbito de programas 
habitacionais destinados à população de baixa renda, bem como sobre os 
critérios e os procedimentos a serem adotados, se viável. Abaixo deslindam-se 
as ponderações deste setor especializado, diante do caso.

1. O CASO

Trata-se de notícia de Projeto de Lei n. 30/2013 encaminhado, em 
22 de maio de 2013, pelo Gabinete do Prefeito Municipal de …. à Câmara de 
Vereadores, o qual autoriza a alienação de 22 (vinte de dois) lotes pertencentes 
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ao Município e localizados nos loteamentos denominados “….” e “…..”. Cada lote, 
nos termos do art. 2º da proposta legislativa, seria comercializado pelo valor 
de R$1.000,00 (um mil reais), restando “desafetados de sua natureza de bem 
público e passam a integrar a categoria de bens dominiais” (sic). Por sua vez, a 
receita auferida das vendas seria destinada ao Fundo Municipal de Habitação, 
instituído pela Lei Municipal n. 543/2011.

Nos termos da mensagem do Sr. Prefeito Municipal, a medida se 
justificaria “com a criação do programa ….” e conseqüente melhoria nas 
condições habitacionais e sanitárias da população de baixa renda, aumentando 
o IDH do Município e gerando empregos na construção civil.

Assim, o art. 5º do referido Projeto de Lei prevê que os lotes transferidos 
nessa modalidade “deverão ser utilizados exclusivamente para fins residenciais, 
e a construção da casa será realizada através de financiamento junto a Caixa 
Econômica Federal no âmbito do PMCV – Programa Minha Casa Minha Vida, 
sob pena de imediata restituição da titularidade, domínio e posse do imóvel”.

Quanto à tributação incidente nas operações, aplicar-se-ia “regime 
especial”, mediante cobrança de Imposto de Transmissão de Bens Imóveis no 
montante de R$1.000,00 (um mil reais); Imposto Predial e Territorial Urbano na 
razão de R$1.000,00 (um mil reais) até o término das construções; e Imposto 
Sobre Serviços de “3% (cinco por cento)” (erro de redação no original).

Por fim, os critérios estabelecidos para habilitação dos beneficiários 
encontram-se disciplinados no art. 7º da mesma peça, com seguinte epítome:

Art. 7º – Os critérios para a habilitação e escolha das famílias a serem 
beneficiadas, serão os seguintes:

I – Estar cadastrada junto a Secretaria de Ação Social do Município;

II – Comprovar renda familiar total de 01(um) à 3(três) salários mínimos 
nacionais;

III – Residir no município a mais de 02(dois) anos;

IV – Não possuir imóvel;

V – Atender as condições para financiamento junto com a Caixa Econômica 
Federal;

VI – As famílias selecionadas deverão obrigatoriamente passar pela análise 
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e aprovação do Conselho Gestor do Fundo Municipal e Habitacional de 
Interesse Social.

 A seguir, em atendimento à solicitação da Câmara Municipal de 
Vereadores, foi emitido, na data de 24 de maio do corrente ano, o Parecer Jurídico 
n. 33/2013, o qual concluiu, após minuciosa análise legislativa e jurisprudencial, 
pela descoincidência do Projeto de Lei em tela com o ordenamento jurídico 
brasileiro, “uma vez não respeitadas as disposições contidas no artigo 22, Inciso 
XXVII e artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, art. 17 da Lei n. 8.666/93, 
e artigo 90, inciso I da Lei Orgânica”.

 Tomando ciência da situação, passou a Promotoria de Justiça da Comarca 
de ….. a acompanhar o caso, remetendo documentação pertinente para análise 
deste CAOPJ de Habitação e Urbanismo, que passa às considerações.

2. PONDERAÇÕES DO CENTRO DE APOIO DE HABITAÇÃO E URBANISMO

a. DA POSSIBILIDADE DE ALIENAÇÃO DE LOTES PÚBLICOS NO ÂMBITO DE 
PROGRAMAS E POLÍTICAS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Como é notório, regem-se, em nível infraconstitucional, as alienações 
de bens públicos pela Lei n. 8.666/1993, no direito nacional, em conjugada 
inteligência com os estatutos locais, como a Lei Orgânica dos Municípios, a qual 
estabelece o regime jurídico do patrimônio do ente.

Prima facie, há que se mencionar as disposições contidas no art. 17 da 
Lei 8.666/1993, que irradiam as coordenadas normativas do caso concreto:

Art.17. A alienação de bens da Administração Pública, subordinada à 
existência de interesse público devidamente justificado, será precedida 
de avaliação e obedecerá às seguintes normas:

I – quando imóveis, dependerá de autorização legislativa para órgãos 
da administração direta e entidades autárquicas e fundacionais, e, para 
todos, inclusive as entidades paraestatais, dependerá de avaliação prévia 
e de licitação na modalidade de concorrência, dispensada esta nos 
seguintes casos:
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(…)

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

 Sobre tais modalidades de dispensa de licitação, comenta Marçal 
Justen Filho que “a lei dispensa a sua realização, fundando-se num juízo de 
proporcionalidade. São os casos em que se pode estimar que os benefícios 
potencialmente extraíveis de uma licitação serão insuficientes para justificar 
os encargos necessários à sua realização”28. Deveras, não se consubstancia 
legítimo submeter ao regime geral da concorrência aqueles grupos sociais mais 
vulneráveis, em decorrência, precisamente, de sua baixa capacidade econômica. 
Em tais situações, a própria lei antecipa a ponderação de valores constitucionais 
em jogo, conciliando o direito fundamental à moradia digna (art. 6º, caput, da 
Carta Magna) com a proteção do patrimônio público (art. 5º, LXXIII e art. 23, I), 
de modo que se não configure lesão a qualquer deles.

 Na ordem jurídica pós-constitucional, como é notório, não está a 
propriedade pública imunizada de também atender à sua função social. Se, 
diante da sistematização adotada pelo direito brasileiro (bens de uso comum do 
povo, bens especiais e bens dominicais), nenhuma das espécies de terras estatais 
pode furtar-se ao imperativo jus-fundamental, a questão se mostra, sobretudo, 
relevante quanto à última tipologia. Na dicção de Sílvio Luís Ferreira de Oliveira: 
“Estes bens, por não estarem subordinados a um interesse público específico, 
devem atender integralmente às regras concretizadoras do princípio da função 
social da propriedade”29. Ainda que este não seja o cenário dos autos, conforme 
se sugerirá adiante (item 2.3.), vale salientar a interpretação geral.

 Nessa esteira, há que se compreender o ideário da supremacia do 
interesse público antes como uma diretriz relacional que conforma eventuais 
conflitos entre os particulares e o Estado, do que como privilégio absoluto 

28 FILHO, Marçal Justen. Curso de Administrativo. 4ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 384.

29 OLVEIRA, Sílvio Luís Ferreira da; Função social da propriedade pública. São Paulo: Malheiros, 
2005, p. 156.
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e intangível. É o que defende o professor Humberto Bergmann Ávila, ao 
ressaltar que “o discutido ‘princípio da supremacia’ explica, antes, uma 
‘regra de preferência”30. Ademais, a centralidade dos direitos fundamentais 
implica em deslocamentos na doutrina administrativista, sob a ótica material. 
A preponderância do interesse público não se fundamenta em si mesma. Ao 
contrário, a inextricável feição de proporcionalidade da atuação estatal exige 
sempre adequação aos e justificação a partir dos objetivos político-jurídicos 
constitucionais, como ensina Gustavo Binenbjom:

Ocorre que todas as aludidas prerrogativas da Administração, vistas 
como desequiparações entre o Poder Público e os particulares, não 
podem ser justificadas à luz de uma regra de prevalência apriorística e 
absoluta dos interesses da coletividade sobre os interesses individuais. 
(…) Em primeiro lugar, porque a máxima preservação dos direitos 
individuais constitui porção do próprio interesse público. São metas 
gerais da sociedade política, juridicamente estabelecidas, tanto viabilizar 
o funcionamento da Administração Pública, como preservar e promover, 
da forma mais extensa quanto possível, os direitos dos particulares. 
Assim, esse esforço de harmonização não se coaduna com qualquer regra 
absoluta de prevalência a priori dos papéis institucionais do Estado sobre 
os interesses individuais privados.31

 Materialmente, não se pode refutar, portanto, que, em tese, a 
destinação de bens dominicais como matéria-prima para o direito fundamental 
à moradia é uma das formas de concretização da função social da propriedade 
pública, não ofendendo, antes homenageando o interesse público:

O mesmo se diga da alienação (ou outras formas de cessão do uso) de 
terrenos ou casas para habitação popular, em relação à qual tem-se o 
art. 17-I-f, autorizando a contratação direta para ‘alienação, concessão 

30 ÁVILA, Humberto Bergmann. Repensando o ‘Princípio da supremacia do interesse público 
sobre o particular’. In: Alexandre Pasqualini et al.; Ingo Wolfgang Sarlet (org.). O Direito Público 
em Tempos de Crise: estudos em homenagem a Ruy Ruben Ruschel. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 1999, p. 101).

31 BINENBOJM, Gustavo. Uma Teoria do Direito Administrativo – Direitos Fundamentais, 
Democracia e Constitucionalização. 2ª Edição. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 114.
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de direito real de uso, locação ou permissão de uso de bens imóveis 
construídos e destinados ou efetivamente utilizados no âmbito de 
programas habitacionais de interesse social, por órgãos ou entidades da 
Administração Pública especificamente criados para esse fim’.32

Por óbvio, não se pode, tampouco, descurar da dimensão procedimental 
que a figura recomenda. Embora o próprio texto legal forneça roteiro esmiuçado 
sobre as etapas indispensáveis para que se proceda à alienação em tela, as 
Cortes de Contas têm, em diversos estados, desdobrado a questão, mormente 
quando se franqueia a possibilidade de doação de bens públicos:

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

1 – A doação de bem público imóvel exige: a) desafetação, se for o 
caso; b) autorização em lei específica; c) tratar de interesse público 
devidamente justificado; d) prévia avaliação do imóvel; e) dispensada 
a licitação, nas hipóteses previstas em lei, inclusive para as alienações 
gratuitas no âmbito de programas habitacionais ou de regularização 
fundiária de interesse social (art. 17, inciso I, alíneas “b”, “ f” e “h”, da 
Lei nº 8.666/93);(…).(TCE-MG. Processo nº 18.065-3/2008. Interessada: 
Prefeitura Municipal de Diamantino. Relator: Conselheiro José Carlos 
Novelli. Participaram do julgamento Conselheiros Valter Albano, Alencar 
Soares, Humberto Bosaipo e Waldir Júlio Teis. Julgamento: 11/03/2009).

BENS PÚBLICOS MUNICIPAIS – PROGRAMAS HABITACIONAIS DE 
INTERESSE SOCIAL – COOPERATIVAS HABITACIONAIS – PERMISSÃO 
DE USO – DISPENSA DE LICITAÇÃO – REQUISITOS CONSTITUCIONAIS 
E LEGAIS. À luz do ordenamento constitucional e da legislação local, o 
Município pode ceder, na forma de Permissão de Uso, área de terras 

32 SUNDFELD, Carlos Ari.  Licitação e contrato administrativo – de acordo com as leis n. 8.666/93 e 
n. 8.883/94.  São Paulo: Malheiros Editores, 1994, p. 51-52.
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destinada a Programas habitacionais de Interesse Social para Cooperativas 
Habitacionais, com a dispensa de licitação prevista no art. 17, inciso I, 
letra f, da Lei nº 8.666/93, mediante autorização legislativa e prévia 
avaliação. (TCE-RS. Processo nº 8854-02.00/99-2 – Interessado: Executivo 
Municipal de N.H. – Assunto: Consulta – Sessão Plenária de 22.03.2000).

 Em conformidade com os marcos do devido processo legal, lato 
sensu, também vinculante para o Poder Executivo, e os princípios reitores 
da Administração Pública, insculpidos no art. 37, caput, da Lei Fundamental, 
qualquer alienação de bem público imóvel, ainda que destinada à promoção 
de programas habitacionais de interesse social deverá ser precedida de: a) 
desafetação, quando possível esta; b) autorização em lei específica; c) exposição 
de justificado interesse público; d) avaliação do imóvel.

 Nada obstante, aparente óbice legal ao expediente sob análise reside na 
expressão “bens imóveis residenciais construídos”, constante do art. 17, I, ‘f’, da 
Lei n. 8.666/1993. A despeito da especificação, tendente, em apego à letra seca 
da lei, a restringir esta modalidade de dispensa de licitação apenas às unidades 
habitacionais já edificadas (casas e apartamentos), a hermenêutica sistemática 
do atual Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, consolidado pela 
Lei n. 11.124/2005, aponta em sentido diverso. É, aliás, o próprio art. 11, II, do 
referido diploma que autoriza interpretação ampliadora do escopo da exceção 
do art. 17, I, ‘f’ da Lei de Licitações para abranger, igualmente, lotes urbanizados 
produzidos para fins habitacionais:

Art. 11. As aplicações dos recursos do FNHIS serão destinadas a 
ações vinculadas aos programas de habitação de interesse social que 
contemplem:

I – aquisição, construção, conclusão, melhoria, reforma, locação social e 
arrendamento de unidades habitacionais em áreas urbanas e rurais;

II – produção de lotes urbanizados para fins habitacionais (…)

 Ao aproximar os lotes urbanizados das demais espécies de unidades 
habitacionais construídas, não fere a lógica supor que o legislador, malgrado a 
não revisão da redação do art. 17, I, ‘f’ da Lei 8.666/93, quis estender também 
àqueles o regime jurídico patrimonial e licitatório aplicável a estas. Da mesma 
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maneira como ocorre com as edificações efetivamente utilizadas no âmbito de 
programas e políticas habitacionais, seria um contrassenso exigir concorrência, 
nos recortes convencionais, para acesso a tal produto habitacional.

Saliente-se, ainda, que a regra não se aplica a qualquer parcela aleatória 
de terra nua, mas apenas ao lote urbanizado em sentido estrito, isto é, “porção 
de terreno com frente para logradouro público em condições de receber 
edificação residencial, comercial, institucional ou industrial”33, in casu, para fins 
unicamente de moradia.

Nesse viés, os ditos lotes urbanizados podem ser agregados, a partir dos 
critérios técnicos do urbanismo, ao leque de bens imóveis construídos, referindo-
se a construção, nesses casos, não à unidade habitacional in re ipsa (na superfície 
do imóvel), mas à infraestrutura mínima de que dispõe este, in situ, ou ainda em 
seus arredores e adjacências. Enfim, sendo um produto imobiliário, não deixam 
os lotes regularizados de envolver processos construtivos preliminares ditados 
pelas normas de parcelamento do solo, sobretudo e com amplitude nacional, 
pela Lei n. 6.766/1979.

Antes mesmo da emergência do Sistema Nacional de Habitação de 
Interesse Social, nos moldes contemporâneos, já o Pretório Excelso dirimira as 
dúvidas sobre a problemática, reputando legítima a alienação de lotes urbanos 
com dispensa de licitação para execução de ações de regularização fundiária:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART.3º, CAPUT E SS, 
DA LEI N. 9.262, DE 12 DE JANEIRO DE 1996, DO DISTRITO FEDERAL. VENDA 
DE ÁREAS PÚBLICAS PASSÍVEIS DE SE TORNAREM URBANAS. TERRENOS 
LOCALIZADOS NOS LIMITES DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL – APA 
DA BACIA DO RIO SÃO BARTOLOMEU. PROCESSO DE PARCELAMENTO 
RECONHECIDO PELA AUTORIDADE PÚBLICA. VENDAS INDIVIDUAIS. 
AFASTAMENTO DOS PROCEDIMENTOS EXIGIDOS NA LEI N. 8.666, DE 21 DE 
JUNHO DE 1.993. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INEXIGIBILIDADE E 
DISPENSA DE LICITAÇÃO. INVIABILIDADE DE COMPETIÇÃO. ALEGAÇÃO DE 
VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 37, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO 
DO BRASIL. INOCORRÊNCIA.

A dispensa de licitação em geral é definida no art. 24, da Lei n. 8.666/93; 
especificamente – nos casos de alienação, aforamento, concessão 

33 SILVA, José Afonso da. Direito urbanístico brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 334.
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de direito real de uso, locação ou permissão de uso de bens imóveis 
construídos e destinados ou efetivamente utilizados no âmbito de 
programas habitacionais ou de regularização fundiária de interesse social, 
por órgãos ou entidades da administração pública – no ser artigo 17, 
inciso I, alínea “f”.

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

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

À semelhança do Distrito Federal, que promulgou a norma objeto 
da decisão supra, não se pode dizer que o Município de ….. reste de todo 
desamparado em sua pretensão de alienar lotes seus. Embora sem regulamento 
específico, sua Lei Orgânica antecipou, sob a égide do artigo 111:

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

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

Ainda, embora seja admissível cogitar dos demais institutos previstos 
em lei, quais sejam, “aforamento, concessão de direito real de uso, locação ou 
permissão de uso”, do ponto de vista da maior proteção ao direito à moradia 
digna, no estado atual do direito pátrio, tais alternativas não se mostram 
adequadas para a vertente produção habitacional. Por um lado, a locação, 
como figura eminentemente de direito privado, tem sido descaracterizada, nos 
tribunais superiores, para emprego indiscriminado pela Administração Pública:

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

 Em outro giro, as permissões e autorizações de uso são de caráter 
eminentemente precário e discricionário, o que enseja potencial ameaça ao 
direito à moradia digna, em sua dimensão de segurança jurídica da posse, na 
esteira do regramento internacional caro ao Comentário Geral n. 04 sobre o 
Pacto Internacional dos Direitos Humanos Econômicos, Sociais e Culturais (do 
qual o Brasil é signatário), emanado pelo Conselho de Direitos Humanos da 
Organização das Nações Unidas34.

A mesma lógica cabe em face das concessões de direito real de uso, as 
quais, apesar de gozarem de maior estabilidade e de eficácia real, sujeitam-se 
à revogação, desconstituição ou mesmo desapropriação, quando evidenciado 
interesse público superveniente. E o proposital amesquinhamento da noção 
‘interesse público’ resvale, por vezes, em perigosa arbitrariedade, deixando a 
segurança da moradia a descoberto e ao sabor das circunstâncias35.

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

35 A título exemplificativo, registre-se a recomendação do Tribunal de Contas do Estado de Minas 
Gerais, segundo a qual imóveis já ocupados para fins de moradia devem, preferencialmente, 
tornar-se objetos de concessão de direito real de uso ou de Concessão de Uso Especial para fins 
de Moradia (Medida Provisória n. 2.220/2001) com vistas à regularização fundiária dos ditos 
assentamentos, pelos excessivos custos econômicos e sociais advindos da omissão nas políticas 
de urbanização, ou mesmo da brusca retomada da posse articulada pelo próprio Poder Público: 
(...) tendo-se em vista que há situações nas quais a retomada da posse, pelo poder público, de seus 
imóveis ocupados pode ser mais cara, tanto sob o aspecto econômico quanto sob o aspecto social, e, 
ainda, que a regularização jurídica dessa posse pode se inserir em relevantes e consistentes políticas 
sociais de urbanização e de habitação, configurando-se atendimento à dignidade humana, pode o 
Município lançar mão de institutos específicos previstos na legislação, sem, contudo, simplesmente, 
se desfazer de seu patrimônio, sem garantia de continuidade das políticas públicas. Nesses casos, 
a manutenção da posse nas mãos dos particulares, conferindo-lhes direito real, pode se mostrar a 
medida mais adequada e consentânea ao interesse público, passível de conformação jurídica por 
meio I — da concessão de direito real de uso (art. 7º do Decreto-Lei n. 271/67, com a redação que 
lhe foi dada pela Lei n. 11.481/2007) e II — da concessão de uso especial para moradia (art. 4º, V, 
h, do Estatuto da Cidade, Lei n. 10.257/2001) (Consulta n. 835.894, TCE-MG, Rel. Cons. Sebastião 
Helvecio. Data do julgamento: 07/07/2010).
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Com esta estrutura, prestam-se tais instrumentos mais à regularização 
fundiária de áreas já ocupadas por assentamentos informais do que à produção 
habitacional de novos conjuntos, produção esta que deve almejar a maior 
permanência e estabilidade possíveis aos seus beneficiários, que, de outro 
modo, dificilmente serão estimulados a edificar em imóvel, formalmente, 
alheio. Conquanto a propriedade, nos parâmetros coetâneos, não seja, de fato, 
o único instituto capaz de assegurar o mínimo existencial do direito à moradia 
digna, ela é, in casu, a opção menos lesiva à segurança jurídica, quanto mais em 
face das constantes intempéries oriundas de mudanças nas gestões municipais.

Ou, por outra vertente, como relata o escorço da história pátria, 
não se exclui o risco dos despudores de ainda arraigado obscurantismo que, 
ao esmaecer o conteúdo de continuidade no tempo no qual deveriam estar 
lastreadas as espécies de concessão de direito real de uso, busca reduzi-las a 
joguete do clientelismo político. Nesse quadro, revela-se a funcionalidade não 
apenas do direito de propriedade, como do direito à propriedade, direito a um 
patrimônio essencial que salvaguarde a existência do sujeito concreto:

Com isso, é possível afirmar que, quando a Constituição Brasileira de 
1988 tutela o direito à vida – e coloca em um primeiro grau o direito de 
personalidade –, situando em um primeiro patamar o sujeito, não está 
fazendo homenagem àquele sujeito abstrato do sistema clássico. Refere-
se a um novo sujeito, alguém que tenha uma existência concreta, com 
certos direitos constitucionalmente garantidos: vida, patrimônio mínimo 
(que compreende habitação) e sobrevivência.36

Pelo mesmo motivo, avulta irrazoável a previsão de “imediata 
restituição da titularidade, domínio e posse do imóvel” elencada no art. 5º 
do Projeto de Lei em testilha, condicionada ao acesso futuro e imprevisível a 
crédito dispensado pela União Federal, via programas específicos. Verdade é 
que o art. 17, §4º, da Lei 8.666/199337 previu expressamente hipótese de doação 

36 FACHIN, Luiz Edson. Teoria Crítica do Direito Civil: À luz do novo Código Civil Brasileiro. 3ª Ed. Rio 
de Janeiro: Renovar, 2012, p. 207.

37 “§4º - A doação com encargo será licitada e de seu instrumento constarão, obrigatoriamente os 
encargos, o prazo de seu cumprimento e cláusula de reversão, sob pena de nulidade do ato, sendo 
dispensada a licitação no caso de interesse público devidamente justificado”
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com encargo e cláusula de reversão. Também a Lei Orgânica do Município de 
….., no art. 4º, 3º, faz alusão a esta possibilidade38. A fatispecie, porém, é mais 
útil para situações narradas por Marçal Justen Filho:

Assim, por exemplo, poderá ser do interesse estatal a construção de 
um certo edifício em determinada área. Poderá surgir como solução 
promover uma doação de imóvel com encargo para o donatário promover 
a edificação. (…) Em outras hipóteses, porém, o encargo assumirá 
relevância de outra natureza. (…) Assim, por exemplo, uma entidade 
assistencial poderá receber doação de bens gravada com determinados 
encargos.39

 Nítido, diante dos exemplos doutrinários, que a cláusula de reversão, 
também denominada “retrocessão”, impõe condição pro futuro como se fator 
resolutivo de negócio jurídico entre privados fosse. Depreende-se daí que deve 
atrelar-se ela a uma obrigação de fazer do donatário, controlável no espaço de 
autonomia de sua vontade, o que não se verifica no caso presente. Vincular a 
titularidade do lote alienado à população de baixa renda a ato administrativo 
que depende da discricionariedade de outro ente federativo é extremar a 
insegurança jurídica de grupo social já hipossuficiente, inviabilizando qualquer 
planejamento familiar e torturando a dignidade da pessoa humana. Ademais, 
em obstaculizado, por qualquer variável, o financiamento federal, tal política 
dará azo a uma série de prováveis conflitos fundiários entre a Administração 
Pública e os possuidores-donatários, desencadeando o ajuizamento de medidas 
de reintegração de posse e reivindicatórias em desaconselhada escala.

 

38 “Art. 4º - É vedado ao Poder Executivo alienar, permitir, conceder ou doar bens públicos e 
espaços em logradouros públicos, para qualquer fim, sem prévia autorização do Poder Legislativo, 
respeitadas as normas gerais estabelecidas pela União na forma do Art. 22, XXVII, da Constituição 
da República Federativa do Brasil.”
§ 3º – O Município poderá retornar, sem indenização, os bens e espaços permitidos ou concedidos, 
desde que em desacordo com o contrato.”

39 FILHO, Marçal Justen. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 11ª Ed. São 
Paulo: Dialética, 2005, p. 181.
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b. DOS CONTORNOS MÍNIMOS DAS POLÍTICAS HABITACIONAIS

O panorama supradivisado foi diagnosticado também pelo Plano 
Nacional de Habitação, documento técnico de incontestável valia para orientação 
na matéria. O PLANHAB, finalizado no ano de 2009, entre outras questões, 
indica que na formulação e execução de políticas e programas de financiamento 
e produção habitacional, os mecanismos ótimos associam-se fortemente aos 
fatores grupo de atendimento e tipologia do município em que se localizam 
os empreendimentos. Assim, a diretriz nacional é priorizar as variedades de 
produtos habitacionais de acordo com a realidade fática identificada no bojo de 
cada atividade governamental. De acordo com a avaliação do Plano Nacional de 
Habitação, o lote urbanizado é “adequado para regiões de maior disponibilidade 
de terra. Lote situado em área urbanizada, dotado de infraestrutura, representa 
uma solução mais acessível em termos financeiros”40. Ao passo que a unidade 
pronta serve de referência para ações de habitação em regiões com maior 
densidade populacional:

40 BRASIL. Plano Nacional de Habitação, 2009, p. 170. Disponível em:  http://www.cidades.gov.
br/images/stories/ArquivosSNH/ArquivosPDF/Publicacoes/Publiicacao_PlanHab_Capa.pdf. Em 
outra passagem do Plano, a relação entre produção de lotes e o regramento incidente sobre o 
parcelamento do solo é reforçada: “Considerando que a provisão de lotes urbanizados e legalizados 
é um dos principiais produtos habitacionais destinados à população de baixa renda, sobretudo nos 
municípios de menor dimensão, a revisão da Lei de Parcelamento do Solo Urbano tem um caráter 
estratégico, pois poderá gerar uma impacto importante na produção de lotes urbanizados e na 
regularização dos irregulares, aspecto de grande importância, pois, assim, ela pode se tornar uma 
garantia real, viabilizando financiamentos para a melhoria da moradia popular.” (p. 121).
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Como suscitam os indicadores coligidos na pesquisa, quanto menor o 
porte do Município e a capacidade financeira dos destinatários do programa/
política pública, tanto mais adequado o acesso ao lote edificável:
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 Essencial, portanto, é que o Município de ….. proceda a um diagnóstico 
efetivo da realidade local que resulte em processo de planejamento carreado 
pelo princípio da eficiência, preferivelmente incorporado ao, ou, no mínimo, 
em diálogo com o Plano Local de Habitação de Interesse Social já constituído41. 
O PLHIS tem justamente o condão de prever modalidades, critérios e 
procedimentos de atendimento voltados a cada uma das situações levantadas 
em capo e debatidas com participação democrática.

41 Segundo informações obtidas junto ao Ministério das Cidades, o Município de …... aderiu 
formalmente ao Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social em julho de 2007, protocolando 
seu Plano Local de Habitação de Interesse Social em março de 2013 (anexo 1).
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Em contrapartida, a simples menção em exposição de motivos do Projeto 
de Lei a certo “Programa …..” não reverbera na possibilidade automática de que 
o Poder Executivo se valha da exceção do art. 17, I, ‘f’ da Lei n. 8.666/1993. 
Ao contrário, o dispositivo, por sua feição extraordinária, deve submeter-se 
a fiscalização que vise apurar a real existência de tal programa, nos termos 
de política pública de caráter universal e consistente, com critérios e regras 
claras, objetivamente aferíveis e disciplinados em marco normativo próprio, 
independente e previamente editado42, sob pena de violação aos princípios da 
legalidade e da isonomia, como observa Marçal Justen Filho:

A cláusula de “interesse social” exclui programas governamentais 
que não sejam aptos a beneficiar amplos extratos da população. Em 
qualquer caso, o dispositivo enfocado não autoriza ofensa ao princípio da 
isonomia. O interesse de beneficiar parcelas de uma baixa renda afasta 
licitação norteada a obter o preço mais elevado. Porém, a Administração 
Pública não estará legitimada a escolher arbitrariamente os beneficiários 
das transferências. Deverão ser concedidas oportunidades equivalentes 
a todos os potenciais interessados. Em princípio, sequer se afiguram 
adequados os critérios da “antiguidade de inscrição” praticados por 
inúmeras entidades que atuam nesse setor. Os resultados, usualmente, 
são incompatíveis com os próprios interesses que se buscam atender. 
Melhor seria estabelecer critérios de seleção vinculados tanto à 
necessidade do particular quanto à própria sorte (sorteio).43

 No tocante ao “Programa ….” e à metodologia eleita pelo Município de 
….. para a alienação dos bens imóveis supramencionados, tais requisitos não 
se vislumbram. Nem se pôde comprovar a suficiência dos critérios de seleção 
adotados no art. 7º do Projeto de Lei n. 30/2013. Se é louvável a iniciativa de 
enfrentar o déficit habitacional que assola as cidades brasileiras, a missão inscrita 
no art. 23, IX, CF/88 (“promover programas de construção de moradias e a 

42 “O estado tem a obrigação de constituir uma legislação, com instrumentos, um programa e 
um plano de ação sobre uma nova reestruturação da política habitacional, de modo a garantir 
ao indivíduo o direito à moradia (...)” (SOUZA, Sérgio Iglesias Nunes de. Direito à Moradia e de 
Habitação. 2ª. Edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 252).

43 FILHO, Marçal Justen. Comentários á Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 11ª Ed. São 
Paulo: Dialética, 2005, p. 179-180.
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melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico”), compartilhada 
por todos os entes da Federação, acarreta responsabilidade objetiva pela 
qualidade e eficiência das políticas públicas, corporificada na doutrina brasileira 
na figura da proibição de insuficiência:

Esse conceito foi esboçado com vistas a uma dimensão prestacional dos 
Direitos Fundamentais, relativa ao nível de dever de proteção do Estado 
a esses direitos. Por esse motivo ele pode ser transposto para a função 
promocional dos Direitos Fundamentais veiculados por meio de políticas 
públicas. Nesse sentido, assim como não é dado ao aparato estatal 
proteger de forma insuficiente um direito, também não pode realizar a 
prestação material prevista em uma norma de direito fundamental de 
modo a não suprir a pretensão jurídica que ele gera a seus titulares ou 
destinatários. (…) Não há margem, nem argumento jurídico suficiente 
para se afastar a existência do dever estatal correspondente à proibição 
da insuficiência relativamente aos Direitos Fundamentais sociais, até 
mesmo porque a prestação desses direitos foi colocada pelo constituinte 
brasileiro “como um direito de todos e dever do Estado”.44

 Nesse diapasão, é insuficiente, como política pública, a medida de 
prover tão somente os lotes urbanos, sem qualquer forma de assistência técnica 
ou de apoio à aquisição de material de construção adequado. À parte o acesso à 
terra urbanizada, outras ações são necessárias para garantir o direito à moradia 
digna, mesmo quando se opta pela autoprodução, qual afirma Patrícia Gazola:

 

Em paralelo à questão do acesso à terra, tem-se a necessidade de 
acesso a meios que viabilizem a construção regular. Depende do acesso 
ao crédito construtivo, ou obtenção de materiais de construção a custo 
subsidiado. A regularidade construtiva também deve ser viabilizada pela 
Administração pública mediante a implantação de projetos que viabilizem 
acesso à assistência técnica de engenheiros e arquitetos no momento 
da autoconstrução. Outro fator relevante diz respeito às condições de 
aquisição da moradia e capacidade de suportar os custos da legalidade. 

44 BREUS, Thiago Lima. Políticas Públicas no Estado Constitucional: problemática de concretização 
dos Direitos Fundamentais pela Administração pública brasileira contemporânea. Belo Horizonte: 
Editora Fórum, 2007, p. 261.
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Os programas habitacionais podem viabilizar a moradia de forma gratuita 
ou onerosa. Nas duas formas, sem que haja uma política de subsídios esse 
direito não poderá ser apropriado pelo cidadão de baixa renda. Mesmo 
em casos de doações, a inadequação da execução das políticas públicas 
pode forçar o beneficiário a abrir mão de seu direito, quando não possui 
renda capaz de arcar com os custos da legalidade.45

 Outrossim, insuficiente a política ensejada pelo Município de ….., na 
medida em que, ao que tudo indica, pretende que os particulares beneficiários 
acessem, individualmente e por sua conta e risco, financiamento do Programa 
Minha Casa Minha Vida para a construção das unidades residenciais sobre os 
lotes alienados. Ora, o próprio funcionamento do PMCMV, estipulado na Lei 
n. 11.977/2009 e posteriores alterações, alberga a cumulação de subvenções 
federais e municipais, de maneira que os terrenos transferidos poderiam ser 
oferecidos não apartadamente, qual se verifica, mas como contrapartida local 
dentro de um projeto específico46, o que desburocratizaria o processo:

Art. 6o A subvenção econômica de que trata o inciso I do art. 2o será 
concedida no ato da contratação da operação de financiamento, com o 
objetivo de:

(…)

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

Isto posto, escassos os recursos como são, especialmente a terra 
urbanizada e hábil para comportar moradia digna, não pode o administrador 
se furtar a alocá-los de maneira planejada, racional e justa (democraticamente 

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

46 Segundo listagem da secretaria Nacional de Habitação, inclusive, o Município de ….. foi 
contemplado com financiamento de 25 (vinte e cinco) unidades no âmbito do PMCMV, a partir de 
proposta submetida pelo Governo do Estado do Paraná, de protocolo n. 006124.01.02/2011-11 
(anexo 2). Há que se apurar se os lotes ora sujeitos à alienação não o serão, a despeito da ausência 
de menção, para tal empreendimento.
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formulada e isonomicamente implementada). Por exemplo, fundamental 
que se assegure o trabalho social continuado na consecução do programa. O 
estabelecimento de critérios claros é também etapa inexorável da construção da 
política pública, permitindo assegurar a lisura de seu posterior desenvolvimento 
pelo Executivo. O mesmo Programa Minha Casa Minha Vida exige a adesão 
a um conjunto de parâmetros de seleção e de priorização ditados pela Lei 
11.977/2009, sem prejuízo de eventuais critérios locais, desde que previamente 
aprovados pelos respectivos conselhos de habitação:

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

I – comprovação de que o interessado integra família com renda mensal 
de até R$ 4.650,00 (quatro mil, seiscentos e cinquenta reais);

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

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

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

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

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

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

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

III – a implementação pelos Municípios dos instrumentos da Lei no10.257, 
de 10 de julho de 2001, voltados ao controle da retenção das áreas 
urbanas em ociosidade.

(...)

§ 4o Além dos critérios estabelecidos no caput, os Estados, Municípios e 
Distrito Federal poderão fixar outros critérios de seleção de beneficiários 
do PMCMV, previamente aprovados pelos respectivos conselhos locais 
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de habitação, quando existentes, e em conformidade com as respectivas 
políticas habitacionais e as regras estabelecidas pelo Poder Executivo 
federal.

§ 5o Os Estados, Municípios e Distrito Federal que aderirem ao PMCMV 
serão responsáveis pela execução do trabalho técnico e social pós-
ocupação dos empreendimentos implantados, na forma estabelecida em 
termo de adesão a ser definido em regulamento. 

In casu, não resta esclarecido se os critérios locais previstos no 
Projeto de Lei n. 30/2013 foram debatidos e aprovados no Conselho Municipal 
de Habitação, como prescreve a legislação de regência. A sobreposição de 
atribuições e programas díspares do Município não pode, nesse quadro, 
prestar-se à burla das normas federais. Similarmente, nebulosa a forma como 
o “Programa …...”, seus procedimentos e critérios serão compatibilizados com 
aqueles do “Programa Minha Casa, Minha Vida”.  

Situações análogas são recorrentes. Não por outra razão, o Tribunal 
de Justiça do Estado do Paraná, em recente julgado, reiterou posicionamento 
segundo o qual a inobservância dos critérios reguladores de programa 
habitacional configura, indubitavelmente, improbidade administrativa:

EMENTA: 1) DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INGERÊNCIA DE PREFEITO 
EM PROGRAMA HABITACIONAL CONDUZIDO PELA COHAPAR. 
DESCONSIDERAÇÃO DE CADASTROS PRÉVIOS E INDICAÇÃO DE FAMÍLIAS 
A SEREM CONTEMPLADAS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA.

a) Afigura-se indevida e atentatória aos princípios da moralidade, 
legalidade, impessoalidade e eficiência a conduta de Prefeito que, 
ignorando os termos de Convênio por ele próprio assinado, em especial 
quanto à atribuição de responsabilidades, interfere nos procedimentos 
da COHAPAR e indica as famílias a serem beneficiadas com as casas de 
Programa Habitacional conduzido por aquela Companhia.

b) Ainda que a ingerência tenha sido aceita por altos escalões da COHAPAR, 
a conduta do Prefeito de ignorar o cadastro já existente na COHAPAR 
para indicar os beneficiários, inclusive alguns sem reunir os requisitos do 
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Programa Habitacional, acabou por gerar denúncias, que culminaram 
com o cancelamento do financiamento bancário e da construção das 68 
casas populares.

(TJPR. Apelação Cível n. 996976-8. 5ª Câmara Cível. Relator: Des. Leonel 
Cunha. Julgamento:19/03/2013)

 Pelo primado da auto-vinculação do Município, caso haja 
descumprimento das normas por ele mesmo editadas para otimizar o fluxo da 
política ou do programa habitacional, aplica-se o mesmo entendimento acima 
veiculado, sugerindo-se a maior precaução para que os parcos recursos do 
Erário Público não sejam dilapidados sem que se atinja, pragmaticamente, a 
população mais vulnerável e mais carecedora da prestação estatal.

c. DA VEDAÇÃO DE DESAFETAÇÃO DE ÁREAS INSTITUCIONAIS DECORRENTES 
DE PARCELAMENTOS DO SOLO URBANO

A despeito das considerações supra dimanadas, o caso concreto 
apresenta indícios que extrapolam a moldura fática convencional. A análise 
efetuada pela equipe deste Centro de Apoio Operacional de Habitação e 
Urbanismo detectou que os 22 (vinte e dois) lotes objetos da desafetação 
legal caracterizam-se como potenciais áreas institucionais decorrentes de 
loteamentos previamente aprovados pela Municipalidade, transferidas ao 
patrimônio desta por força da Lei n. 6.766/1979 e da Lei de Parcelamento do 
Solo de Iguatu (não disponibilizada virtualmente).

Tais imóveis, conforme amplamente veiculado na doutrina e na 
jurisprudência pátrias, constituem bens de uso comum do povo de natureza sui 
generis, vocacionados à instituição de praças públicas e/ou à implantação de 
equipamentos comunitários, não passíveis, portanto, de receber destinação 
diversa. O entendimento de que sua desafetação (desinstitucionalização) não é 
viável foi adotado por este setor especializado no bojo da Consulta n. 28/201347 
- relativa, justamente, à produção de casas populares por ente municipal –, 
ressalvadas tão somente situações de evidente prejuízo ao direito fundamental 

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



98
V. 4: DIREITO À MORADIA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E PROGRAMAS HABITACIONAIS

à moradia digna, como quando verificada a existência de assentamentos 
informais consolidados nesses terrenos, ensejadores de ações de regularização 
fundiária.

3. CONCLUSÕES

 Diante do todo exposto, conclui-se:

 a) não infringe, em tese, o espírito da Lei n. 8.666/1993 a alienação, 
gratuita ou onerosa, de bens imóveis não construídos, no âmbito de efetivas 
políticas ou programas públicos de habitação de interesse social, desde que 
adequados os lotes para edificação e uso residencial;

 b) não pode o Poder Público valer-se da exceção do art. 17, I, ‘f’, da 
sobredita Lei de Licitações (8.666/1993) para promover solução pontual 
de habitação, sem constituir, de fato e de direito, verdadeira política 
habitacional de caráter universal e irrestrito, o que não ocorreu no caso em 
tela. Em sua elaboração e execução, devem ser respeitados os princípios da 
isonomia, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência que 
regem a Administração Pública, prevendo-se critérios objetivamente aferíveis 
de priorização de atendimento, sob pena de incorrer o gestor em improbidade 
administrativa;

 c) viola o direito à moradia digna, na dimensão da segurança jurídica da 
posse, a existência de cláusula de retrocessão dos lotes alienados, dependente 
de variáveis externas à vontade do beneficiário, tais como a aprovação a 
posteriori de financiamento para a construção da unidade habitacional em 
linhas de crédito disponibilizadas pela União Federal;

 d) sendo as áreas institucionais impassíveis de desafetação, pelo dano 
irreparável à ordem urbanística, em se constatando essa a natureza dos lotes in 
casu, inservíveis passam a ser os mesmos para o tipo de utilização envidado pelo 
Município de Iguatu, cabendo, para coibir sua alienação, a adoção das medidas 
judiciais e extrajudiciais pertinentes.

 É o entendimento deste CAOP de Habitação e Urbanismo.
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CONSULTA N. 67/2014

EMENTA: DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE 
PARCELAMENTO POPULAR. VALORES EXTREMADOS 
DE REVENDA AOS DESTINATÁRIOS FINAIS. INDÍCIOS 
DE ESPECULAÇÃO IMOBILIÁRIA PROMOVIDA PELO 
MUNICÍPIO. CONFIABILIDADE DOS LAUDOS DE AVALIAÇÃO 
ARRIMADA NA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E NO 
ATENDIMENTO ÀS NORMAS TÉCNICAS DA ÁREA (ABNT). 
RESERVA DE CONSISTÊNCIA. NECESSÁRIA TRANSPARÊNCIA 
METODOLÓGICA. PARÂMETROS DE CUSTO DE URBANIZAÇÃO. 
ESTADO QUE NÃO SE PODE EQUIPAR AO PARTICULAR AGINDO 
NO MERCADO, PERSEGUINDO LUCRO POR MEIO DE MAIS-
VALIA FUNDIÁRIA. TRANSMISSÃO DOS LOTES ÀS FAMÍLIAS 
INSCRITAS EM PROGRAMA HABITACIONAL COM BASE 
NA MERA IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. VIABILIDADE 
JURÍDICA. HIPÓTESE DE LOTEAMENTO DE INTERESSE 
SOCIAL PREVISTA NO ART. 18, §4º DA LEI 6.766/1979. 
MONITORAMENTO PARA REGISTRO DEFINITIVO AO FINAL DO 
PROCESSO JUDICIAL. NECESSIDADE DE FISCALIZAÇÃO SOBRE 
A LISURA DA SELEÇÃO DE BENEFICIÁRIOS E DA QUALIDADE 
URBANÍSTICA DO EMPREENDIMENTO (INSERÇÃO URBANA, 
IMPLANTAÇÃO E UNIDADE). PERÍMETRO URBANO QUE NÃO 
SE PODE ALTERAR FORA DO PROTOCOLO ESTABELECIDO 
PELO ART. 41-B DO ESTATUTO DA CIDADE (LEI 10.257/2001). 
PERCENTUAL INDISPENSÁVEL DE ÁREAS PÚBLICAS A SER 
OBSERVADO. CRONOGRAMA OBRIGATÓRIO DE OBRAS DE 
INFRAESTRUTURA. OCUPAÇÃO E EDIFICAÇÃO VEDADA ANTES 
DE SUA CONCLUSÃO.
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Trata-se de caso de desapropriação de imóveis promovida pelo 
Município de ….. para a consecução de parcelamento do solo, ao intuito 
de produzir lotes urbanizados para Habitação de Interesse Social no bojo do 
Programa Minha Casa, Minha Vida. A Promotoria de Justiça de …. questiona, 
principalmente, este Centro de Apoio quanto à:

a) confiabilidade das avaliações imobiliárias realizadas, as quais 
indicaram valores, prima facie, exorbitantes no momento da licitação 
para alienação dos lotes já parcelados;

b) regularidade das transmissões efetuadas com base tão somente 
em imissão provisória na posse concedida pelo juízo e não em título 
definitivo de propriedade do Município de …..

Adota-se o relatório elaborado pelo Promotor de Justiça …. às fls. 01-05, 
passando-se, pronto, às considerações pertinentes.

1) Das normas técnicas para a avaliação de imóveis urbanos

De plano, cumpre salientar que este órgão auxiliar não dispõe de 
profissionais habilitados para a realização de avaliação patrimonial, matéria esta 
que poderá ser suscitada junto ao Centro de Apoio Técnica à Execução – CAEx, 
muito embora, em consulta preliminar àquela unidade, obtivemos a resposta de 
que tampouco ela teria condições de, dentro de suas atuais atribuições, atender 
tal demanda.

O primeiro filtro de regularidade par este tipo de atividade é a 
qualificação profissional do avaliador. O art. 7º, ‘c’, da Lei Federal n. 5.194/1966 
estatui que as avaliações e perícias integram as atribuições de engenheiros, 
arquitetos e engenheiros-agrônomos. In litteris:

Art. 7º As atividades e atribuições profissionais do engenheiro, do 
arquiteto e do engenheiro-agrônomo consistem em:

a) desempenho de cargos, funções e comissões em entidades estatais, 
paraestatais, autárquicas, de economia mista e privada;
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b) planejamento ou projeto, em geral, de regiões, zonas, cidades, 
obras, estruturas, transportes, explorações de recursos naturais e 
desenvolvimento da produção industrial e agropecuária;

c) estudos, projetos, análises, avaliações, vistorias, perícias, pareceres e 
divulgação técnica;

(…)

Mais explicitamente, a Resolução n. 345/1990 do Conselho Federal 
de Engenharia e Agronomia – CONFEA, define as distinções conceituais de tais 
institutos e prevêem sanções para o descumprimento da lei:

Art. 1º – Para os efeitos desta Resolução, define-se:

a) VISTORIA é a constatação de um fato, mediante exame circunstanciado 
e descrição minunciosa dos elementos que o constituem, sem a indagação 
das causas que o motivaram.

b) ARBITRAMENTO é a atividade que envolve a tomada de decisão ou 
posição entre alternativas tecnicamente controversas ou que decorrem 
de aspectos subjetivos.

c) AVALIAÇÃO é a atividade que envolve a determinação técnica do 
valor qualitativo ou monetário de um bem, de um direito ou de um 
empreendimento.

d) PERÍCIA é a atividade que envolve a apuração das causas que motivaram 
determinado evento ou da asserção de direitos.

e) LAUDO é a peça na qual o perito, profissional habilitado, relata o que 
observou e dá as suas conclusões ou avalia o valor de coisas ou direitos, 
fundamentadamente.

 
Art. 2º – Compreende-se como a atribuição privativa dos Engenheiros 
em suas diversas especialidades, dos Arquitetos, dos Engenheiros 
Agrônomos, dos Geólogos, dos Geógrafos e dos Meteorologistas, 
as vistorias, perícias, avaliações e arbitramentos relativos a bens 
móveis e imóveis, suas partes integrantes e pertences, máquinas 
e instalações industriais, obras e serviços de utilidade pública, 
recursos naturais e bens e direitos que, de qualquer forma, para a 
sua existência ou utilização, sejam atribuições destas profissões. 
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Art. 3º – Serão nulas de pleno direito as perícias e avaliações e demais 
procedimentos indicados no Art. 2º, quando efetivados por pessoas físicas 
ou jurídicas não registradas nos CREAs.

(…)

Art. 5º – As infrações à presente Resolução importarão, ainda, na 
responsabilização penal e administrativa pelo exercício ilegal de profissão, 
nos termos dos artigos 6º e 76 da Lei nº 5.194/66.

Superada este tópico, a coerência e confiabilidade das avaliações de 
bens imóveis dependem, ainda, da observância às normas técnicas, sobretudo 
às constantes na NBR n. 14.653 (cujas Partes 1 – “Procedimentos Gerais” e 3 – 
“Imóveis Rurais” se acham em anexo, ausente a Parte 2 – “Imóveis Urbanos”, 
porque necessária sua aquisição), que disciplina os procedimentos, fatores de 
cálculo, formatação dos laudos, qualificação profissional, entre outros elementos 
indispensáveis para tanto. Esses parâmetros asseguram a dita transparência 
metodológica das perícias exigida pela jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. IMÓVEL 
RURAL. REFORMA AGRÁRIA. IRREGULARIDADE DA CADEIA DOMINIAL. 
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. LAUDO PERICIAL: 
TRANSPARÊNCIA METODOLÓGICA. ACOLHIMENTO COMO EXPRESSÃO 
DA INDENIZAÇÃO. COBERTURA VEGETAL. AVALIAÇÃO EM CONJUNTO 
COM A TERRA NUA. JUROS COMPENSATÓRIOS. 1. As divergências acerca 
do domínio configuram matéria alheia à lide expropriatória e, por isso, 
devem ser resolvidas em ação própria (Decreto-Lei n.º 3.365/1.941, art. 
34, parágrafo único). 2. Comprovado que as respostas do perito oficial 
aos questionamentos formulados pelas partes guardam pertinência 
com a realidade dos autos, sendo, por isso, satisfatórios, não há falar 
em cerceamento de direito de defesa. 3. O laudo, devidamente 
circunstanciado, descreve o imóvel detalhadamente e justifica a técnica 
de avaliação a partir das diretrizes da Norma de Avaliação de Imóveis 
Rurais – NBR 14653-1/3, da ABNT – Associação Brasileira de Normas 
Técnicas. 4. Indenização que se fixa com base no laudo oficial, para 
terra nua e acessões “benfeitorias”, com glosa à avaliação em conjunto 
para a cobertura florestal com a terra nua, porque restou demonstrada 
a devastação da vegetação natural, e, portanto, a impossibilidade de 
exploração. (…)
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(TRF-1 – AC: 212003520044013500 GO 0021200-35.2004.4.01.3500, 
Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL OLINDO MENEZES, Data de 
Julgamento: 26/08/2013, QUARTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 
p.104 de 09/09/2013)

Naturalmente, os parâmetros a serem manejados pelo avaliador, caso 
a caso, pressupõem prévio enquadramento do imóvel como urbano ou rural 
(vez que para tipologia há normas técnicas distintas48), o que, para além da 
adjetivação constante na matrícula ou da mera inserção formal no perímetro 
urbano municipal, demanda apreciação da destinação econômica do bem:

ADMINISTRATIVO. CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL URBANO. 
NATUREZA RURAL OU URBANA. DESTINAÇÃO ECONÔMICA. 
COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA DEFINIÇÃO DE PERÍMETRO URBANO. 
AVALIAÇÃO PERICIAL.

1 – O critério para a aferição da natureza do imóvel, para a sua 
classificação, se urbano ou rural, para fins de desapropriação, leva 
em consideração não apenas sua localização geográfica, mas também 
a destinação do bem. (RESP 200902401112, ELIANA CALMON, STJ – 
SEGUNDA TURMA, DJE DATA:24/06/2010..DTPB:.) 2 – No entanto, é a 
municipalidade que, com base no art. 30 da Constituição Federal/88, 
estabelece a sua zona rural e a sua zona urbana, observado por exclusão 
o conceito apresentado pelo Estatuto da Terra (Lei 4.504/64) para imóvel 
rural para definir os imóveis urbanos. Apesar de o critério de definição da 
natureza do imóvel não ser a localização, mas a sua destinação econômica, 
os Municípios podem, observando a vocação econômica da área, criar 
zonas urbanas e rurais. Assim, mesmo que determinado imóvel esteja 
em zona municipal urbana, pode ser, dependendo da sua exploração, 
classificado como rural. (AR 200800957479, DENISE ARRUDA, STJ – 
PRIMEIRA SEÇÃO, DJE DATA:07/05/2010 ..DTPB:.) 3 – O alargamento do 
perímetro urbano decorre do crescimento das cidades, sendo competência 
dos municípios definir as áreas de expansão urbana, a fim de que possam 

48 Assim como profissionais com formações diferenciadas, à luz da Decisão Plenária n. 3238/2003 
do CONFEA, emitida no âmbito do Processo CF-0402/2003: “O objeto do arbitramento, avaliação, 
perícia e vistoria, independentemente de sua localização, é que definirá qual o profissional 
legalmente habilitado pela sua execução, observando-se suas competências, nos termos da 
legislação vigente.”
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ser aplicadas, nessas áreas, normas urbanísticas específicas, destinadas 
ao ordenamento territorial. 4 – Dessarte, cumpre ao expropriado de área 
situada no perímetro urbano demonstrar a sua destinação econômica 
rural, de modo a excluir o imóvel do âmbito de incidência das normas que 
regem a propriedade urbana. (AC 199650010014186, Desembargadora 
Federal MARIA ALICE PAIM LYARD, TRF2 – OITAVA TURMA ESPECIALIZADA, 
DJU – Data: 26/10/2009 – Página::75.) 5 – No caso em apreço, em que 
pese pretenda a apelante seja considerado rural o imóvel expropriado, 
salientando a existência de espécimes agrícolas no local, a prova pericial 
produzida pelo expert nomeado pelo juízo afirma justamente o contrário, 
baseando-se não só no fato de inserir-se o imóvel em área do perímetro 
urbano, assim definido pela Lei Municipal nº 4.127/95, mas também 
as características do imóvel, sem aproveitamento econômico real, 
situado em bairro industrial, servido de infra-estrutura urbana, como luz 
elétrica, telefonia, coleta de lixo, transporte coletivo e arruamento. 6 – 
O valor encontrado pelo perito do juízo, por sua vez, leva em conta as 
características do mercado para a região em comento, que é objeto de 
especulação imobiliária, tendo sido consideradas avaliações realizadas 
em junho de 2004 e junho de 2009, o que afasta a pretensão do DNIT 
em que seja considerado o laudo elaborado por sua assistência técnica, 
em 2006, que considerou o valor de mercado de lotes não urbanizados. 
7 – Apelação desprovida.

(TRF-2 – AC: 200550010120901, Relator: Desembargador Federal ALUISIO 
GONÇALVES DE CASTRO MENDES, Data de Julgamento: 13/05/2014, 
QUINTA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 23/05/2014)

Destarte, qualquer expediente que não demonstre de maneira 
clara o atendimento a todos os requisitos técnicos da área estarão sujeitos a 
impugnação administrativa ou judicial, além da fiscalização capitaneada pelo 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná (CREA-PR), o qual, 
igualmente, edita regras nesse sentido49. Ao contrário, devem prevalecem 
estudos detalhados, lastreados nas orientações preconizadas pela ABNT:

APELAÇÃO CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO NÃO 
CONHECIDO, VEZ QUE NÃO HOUVE CONDENAÇÃO EM QUANTIA SUPERIOR 

49 Compiladas no Manual de Fiscalização de Engenharia das Avaliações, em anexo.
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AO DOBRO DA OFERECIDA. EXEGESE DO ARTIGO 28, § 1º. DO DECRETO-
LEI N.º 3.365/41. VALOR INDENIZATÓRIO. PREVALÊNCIA DO LAUDO 
PERICIAL, EQUIDISTANTE DO INTERESSE DAS PARTES. PROVA PERICIAL 
QUE UTILIZOU MÉTODO DE AVALIAÇÃO PRECONIZADO PELA ABNT-NBR, 
FEZ UM ESTUDO TÉCNICO DETALHADO E BASEOU-SE EM PESQUISA 
COM SEIS IMOBILIÁRIAS. VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 
CORRETAMENTE ARBITRADO.APLICABILIDADE DO ARTIGO 27, § 1º. DO 
DECRETO-LEI N.º 3.365/41.REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO.
APELO DESPROVIDO.

(TJ-PR – CJ: 9848440 PR 984844-0 (Acórdão), Relator: Abraham Lincoln 
Calixto, Data de Julgamento: 23/04/2013, 4ª Câmara Cível, Data de 
Publicação: DJ: 1099 14/05/2013)

Ainda, no tocante à infraestrutura implantada pelo Poder Público no 
local, é certo que a mesma não deva, em nenhuma hipótese, ser considerada 
na avaliação para fins de quantificar o valor da indenização expropriatória, por 
força da vedação do enriquecimento sem causa (art. 884 e ss. do Código Civil de 
2002), sob pena de se incorrer em especulação imobiliária, prática firmemente 
rechaçada pelos Tribunais Superiores:

RECURSO ESPECIAL. PARQUE ESTADUAL DA SERRA DO MAR. 
QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. As questões relativas ao exame 
da prova pericial e ao quantum fixado a título de indenização, in casu, 
não consistem em matéria puramente de fato. Em verdade, cuida-se a 
hipótese de qualificação jurídica dos fatos, que se não confunde com 
matéria de fato. Antes mesmo da edição do Decreto n. 10. 251/77 e 
da tomada de posse pelo expropriado da gleba, já estava em vigor o 
Código Florestal, Lei n. 4.771/65, bem como os Decretos n. 50.813/61 
e 24.643/34, que impunham restrições àquela área e que, certamente, 
influenciaram na valorização do imóvel. A indenização é a pedra angular 
da desapropriação e se destina a promover o equilíbrio entre a situação 
anterior e posterior do expropriado e não a atender às expectativas da 
especulação imobiliária. Recurso especial provido. Decisão unânime.

(STJ – REsp: 196456 SP 1998/0087790-8, Relator: Ministro FRANCIULLI 
NETTO, Data de Julgamento: 07/08/2001, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de 
Publicação: DJ 11.03.2002 p. 219RSTJ vol. 156 p. 158)
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Por sua vez, para fins de alienação dos lotes, não se veda a incorporação 
do quantum despendido no custo final, como mecanismo de ressarcimento do 
Erário pelos gatos com a urbanização da área.

Todavia, absolutamente proibida a especulação imobiliária por parte 
do Estado, que não pode aqui equiparar-se ao empreendedor particular que 
age no mercado e segundo a lógica do mercado, perseguindo lucro. Portanto, 
tampouco é autorizado ao gestor transferir aos beneficiários da política 
habitacional o peso da chamada mais valia fundiária, isto é, o incremento de 
preço que não decorre dos efetivos investimentos realizados (com respectivas 
atualizações monetárias), mas de um acréscimo ilusório, irreal, gerando ágio 
descabido na atuação do Poder Público, que se destina à concretização de 
direitos fundamentais e do interesse social.

 Isso porque, não raro, “o custo do investimento para a provisão de 
serviços é muito menor do que o incremento do valor da terra daí resultante”50 
e submeter a população já economicamente desprovida que é o público-alvo 
das políticas sociais a essa dinâmica vai contra os objetivos de universalização 
do acesso à terra e à moradia estampados no art. 2º, I e II da Lei n. 11.124/2005:

Art. 2o Fica instituído o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social 
– SNHIS, com o objetivo de:

I – viabilizar para a população de menor renda o acesso à terra urbanizada 
e à habitação digna e sustentável;

II – implementar políticas e programas de investimentos e subsídios, 
promovendo e viabilizando o acesso à habitação voltada à população de 
menor renda;

 

Nesse diapasão, recomenda-se sejam requisitados esclarecimentos 
sobre os fatores de cálculo e metodologia da avaliação do imóvel para licitação 
pelo Município, bem como o esquema de composição desses valores a serem 
assumidos pelas famílias mutuárias contempladas no projeto habitacional. 

50 SMOLKA, Martim O. Recuperação de Mais-Valias Fundiárias na América Latina: Políticas e 
Instrumentos para o Desenvolvimento Urbano. Cambridge: Lincoln Institute of Land Policy; Brasília: 
Ministério das Cidades, 2014, p. 07.
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Quanto aos custos de construção civil, existem fontes de padronização estaduais 
e nacionais que podem subsidiar o controle ministerial:

Custo m2 (modelo paramétrico)

 – SINDUSCON-PR (CUB – Custo Unitário Básico da Construção Civil)

www.sinduscon-pr.com.br  

 – DER (custos rodoviários – referencial de preços de serviços)

www.der.pr.gov.br

 – Paraná Edificações (custos de edificações)

www.paranaedificacoes.pr.gov.br  

 – Tabela de Custo PINI

http://piniweb.pini.com.br  

 – Tabela SINAPI – Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices

http://caixa.gov.br/sinapi

 Por fim, note-se que não é imperativa a edificação das casas diretamente 
pelo Poder Público. Conforme interpretação consolidada por este órgão auxiliar 
na Consulta n. 55/201351, os lotes urbanizados também podem ser alienados 
sob a égide da dispensa de licitação prevista no art. 17, I, ‘f’ da Lei n. 8.666/1993, 
desde que no quadro de programa específico (no caso, o Programa Minha 
Casa, Minha Vida), tomadas as devidas precauções e respeitados os princípios 
regentes da Administração Pública (art. 37, caput, CF/88).

51 Publicada em: http://www.urbanismo.mppr.mp.br/arquivos/File/Consulta55_2013.pdf
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2) Da transferência da posse em parcelamentos de interesse social

Giro outro, no que atine às transmissões dos imóveis entabuladas pelo 
Município de ….. tão somente com base na imissão provisória na posse, não 
se verifica ilegalidade no proceder do ente, que se acha respaldado, para esta 
espécie de parcelamento do solo de interesse social, na dicção do art. 18, §4º 
e §5º, os quais substituem a apresentação de título de propriedade do imóvel 
pela cópia da decisão judicial e da decretação de declaração de utilidade pública 
da área, nas hipóteses de desapropriação para parcelamento popular:

Art. 18. Aprovado o projeto de loteamento ou de desmembramento, o 
loteador deverá submetê-lo ao registro imobiliário dentro de 180 (cento 
e oitenta) dias, sob pena de caducidade da aprovação, acompanhado dos 
seguintes documentos:

I – título de propriedade do imóvel ou certidão da matrícula, ressalvado o 
disposto nos §§ 4o e 5o;

(…)

§ 4o O título de propriedade será dispensado quando se tratar de 
parcelamento popular, destinado às classes de menor renda, em imóvel 
declarado de utilidade pública, com processo de desapropriação judicial 
em curso e imissão provisória na posse, desde que promovido pela 
União, Estados, Distrito Federal, Municípios ou suas entidades delegadas, 
autorizadas por lei a implantar projetos de habitação.

§ 5o No caso de que trata o § 4o, o pedido de registro do parcelamento, 
além dos documentos mencionados nos incisos V e VI deste artigo, será 
instruído com cópias autênticas da decisão que tenha concedido a imissão 
provisória na posse, do decreto de desapropriação, do comprovante de 
sua publicação na imprensa oficial e, quando formulado por entidades 
delegadas, da lei de criação e de seus atos constitutivos.

 A doutrina de José Afonso da Silva alberga tal possibilidade como parte 
do regime jurídica especial das urbanizações de interesse social:
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Dispensa-se também o título de propriedade para fins de registro do 
loteamento ou desmembramento quando se tratar de parcelamento 
popular em imóveis com processo de desapropriação judicial em curso 
e imissão provisória na posse, desde que promovido pela União, Estados, 
Distrito federal Municípios ou suas entidades delegadas, autorizadas por 
lei a implantar projetos de habitação (art. 18, §4º).52

E nem se há de hesitar na caracterização do interesse social presente em 
tal urbanização, em inteligência conjugada com o art. 2º da Lei n. 4.132/1962:

Art. 2º Considera-se de interesse social:

I – o aproveitamento de todo bem improdutivo ou explorado sem 
correspondência com as necessidades de habitação, trabalho e consumo 
dos centros de população a que deve ou possa suprir por seu destino 
econômico;

II – a instalação ou a intensificação das culturas nas áreas em cuja 
exploração não se obedeça a plano de zoneamento agrícola, VETADO;

III – o estabelecimento e a manutenção de colônias ou cooperativas de 
povoamento e trabalho agrícola:

IV – a manutenção de posseiros em terrenos urbanos onde, com a 
tolerância expressa ou tácita do proprietário, tenham construído sua 
habilitação, formando núcleos residenciais de mais de 10 (dez) famílias;

V – a construção de casas populares;

(…)

 É dizer, em havendo atendido aos comandos supra, escorreito, até o 
limite da documentação hora apreciada, o procedimento adotado pelo Município 
de …., sugerindo-se, contudo, o monitoramento por parte da Promotoria de 
Justiça consulente para garantir a transmissão dos títulos dominiais definitivos 
aos beneficiários do empreendimento tão logo encerrada a lide entre o Poder 
Público e o(s) expropriado(s), levando-se a efeito o registro da propriedade. 

52 SILVA, José Afonso da. Direito Urbanístico Brasileiro. 7ª edição. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 377.
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Outrossim, cabe fiscalizar a higidez, impessoalidade e isonomia da seleção 
dos beneficiários das unidades habitacionais, incorrendo em improbidade 
administrativa os gestores que busquem burlar ou manipular as regras e critérios 
estabelecidos pela lei:

EMENTA: 1) DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INGERÊNCIA DE PREFEITO 
EM PROGRAMA HABITACIONAL CONDUZIDO PELA COHAPAR. 
DESCONSIDERAÇÃO DE CADASTROS PRÉVIOS E INDICAÇÃO DE FAMÍLIAS 
A SEREM CONTEMPLADAS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA.

a) Afigura-se indevida e atentatória aos princípios da moralidade, 
legalidade, impessoalidade e eficiência a conduta de Prefeito que, 
ignorando os termos de Convênio por ele próprio assinado, em especial 
quanto à atribuição de responsabilidades, interfere nos procedimentos 
da COHAPAR e indica as famílias a serem beneficiadas com as casas de 
Programa Habitacional conduzido por aquela Companhia.

b) Ainda que a ingerência tenha sido aceita por altos escalões da COHAPAR, 
a conduta do Prefeito de ignorar o cadastro já existente na COHAPAR 
para indicar os beneficiários, inclusive alguns sem reunir os requisitos 
do Programa Habitacional, acabou por gerar denúncias, que culminaram 
com o cancelamento do financiamento bancário e da construção das 68 
casas populares.

(TJPR. Apelação Cível n. 996976-8. 5ª Câmara Cível. Relator: Des. Leonel 
Cunha. Julgamento:19/03/2013)

Essas diligências são fundamentais para afastar eventuais soluções de 
continuidade devido a alternâncias de gestão política e evitar que tais famílias 
restem à mercê de quaisquer arbitrariedades da Administração Pública.

3) Da qualidade urbanística do loteamento

Sem embargo, ainda quando todas as dimensões anteriores estejam 
compatíveis com a legislação de regência, é central perscrutar da qualidade 
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urbanística do loteamento, de cuja ausência poder-se-ão resultar impactos 
significativos na ordem urbanística (interesse difuso albergado pelo art. 1º, 
VI da Lei n. 7.347/1985), lesões ao direito à moradia (o qual deve contemplar 
todas as vertentes delineadas pelos pactos e tratador internacionais53) e 
passivos em termos de infraestrutura e serviços a serem herdados pelas futuras 
administrações, comprometendo seriamente o patrimônio público.

 Nem por outra razão foi que a Lei n. 12.424/2011 introduziu na Lei n. 
11.977/2009 – que institui o Programa Minha Casa, Minha Vida – determinação 
para todos os empreendimentos levados a cabo na modalidade Programa 
Nacional de Habitação Urbana observem os requisitos do art. 5º-A:

Art. 5o-A. Para a implantação de empreendimentos no âmbito do PNHU, 
deverão ser observados:

I – localização do terreno na malha urbana ou em área de expansão que 
atenda aos requisitos estabelecidos pelo Poder Executivo federal, observado 
o respectivo plano diretor, quando existente

II – adequação ambiental do projeto;

III – infraestrutura básica que inclua vias de acesso, iluminação pública 
e solução de esgotamento sanitário e de drenagem de águas pluviais e 
permita ligações domiciliares de abastecimento de água e energia elétrica; e

IV – a existência ou compromisso do poder público local de instalação ou de 
ampliação dos equipamentos e serviços relacionados a educação, saúde, 
lazer e transporte público.

É dizer, dentro do conceito atualmente vigente de direito à moradia e 
direito á cidade, insuficiente a mera produção de unidades habitacionais, sendo 
imprescindível apurar a qualidade da inserção urbana do loteamento, da sua 
implantação e das unidades habitacionais:

53 Nos termos do Comentário-Geral n. 04 do Conselho de Direitos Humanos da Organização das 
Nações Unidades, dando substância ao Pacto Internacional dos Direitos Humanos Econômicos, 
Sociais e Culturais, ratificado pelo Estado Brasileiro no ano de 1992, são dimensões do direito á 
moradia adequada: a) segurança jurídica da posse; b) disponibilidade de serviços e infra-estrutura; 
c) custo acessível; d) habitabilidade; e) acessibilidade; f) localização; g) adequação cultural.
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Fonte: FERREIRA, João Sette Whitaker (coord.). Produzir casas ou construir cidades? Desafios para um 
novo Brasil urbano: parâmetros de qualidade para a implantação de projetos habitacionais e urbanos. 

São Paulo: Editora FUPAM, 2012, p. 63.

No tocante ao quesito inserção urbana, a legislação exige que o imóvel 
a ser parcelado para fins de interesse social esteja:

a) localizado dentro do perímetro urbano, delimitado por lei municipal 
em consonância com as diretrizes do Plano Diretor;

b) integrado à malha urbana consolidada, isto é, não isolado do tecido 
da cidade, sobretudo no seu aspecto viário e na disponibilidade de serviços 
públicos e equipamentos básicos nas suas cercanias.

Nessa seara, há que alertar-se para frequentes alterações legislativas 
ilegais e inconstitucionais de perímetro urbano, quando descoladas do 
planejamento global da cidade, sem participação da sociedade e sem estudos 
técnicos e de impacto prévios. Impõe, hodiernamente, o Estatuto da Cidade (Lei 
n. 10.257/2001), em seu art. 42-B, procedimento incontornável para tanto:

Art. 42-B. Os Municípios que pretendam ampliar o seu perímetro urbano 
após a data de publicação desta Lei deverão elaborar projeto específico 
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que contenha, no mínimo:(Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012)

I – demarcação do novo perímetro urbano;

II – delimitação dos trechos com restrições à urbanização e dos trechos 
sujeitos a controle especial em função de ameaça de desastres naturais;

III – definição de diretrizes específicas e de áreas que serão utilizadas 
para infraestrutura, sistema viário, equipamentos e instalações públicas, 
urbanas e sociais;

IV – definição de parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo, 
de modo a promover a diversidade de usos e contribuir para a geração de 
emprego e renda;

V – a previsão de áreas para habitação de interesse social por meio 
da demarcação de zonas especiais de interesse social e de outros 
instrumentos de política urbana, quando o uso habitacional for permitido;

VI – definição de diretrizes e instrumentos específicos para proteção 
ambiental e do patrimônio histórico e cultural; e

VII – definição de mecanismos para garantir a justa distribuição dos 
ônus e benefícios decorrentes do processo de urbanização do território 
de expansão urbana e a recuperação para a coletividade da valorização 
imobiliária resultante da ação do poder público.

§ 1o O projeto específico de que trata o caput deste artigo deverá ser 
instituído por lei municipal e atender às diretrizes do plano diretor, quando 
houver.

§ 2o Quando o plano diretor contemplar as exigências estabelecidas no 
caput, o Município ficará dispensado da elaboração do projeto específico 
de que trata o caput deste artigo.

§ 3o A aprovação de projetos de parcelamento do solo no novo perímetro 
urbano ficará condicionada à existência do projeto específico e deverá 
obedecer às suas disposições.

Em se apurando desrespeito às normas supradecalcadas, imperiosa a 
propositura de Ação Civil Pública para atacar o ato de efeitos concretos (lei strictu 
sensu ou decreto) ofensivo à ordem urbanística, com eventual reconhecimento, 
inclusive, de inconstitucionalidade incidental, ou, alternativamente, encetar o 
controle concentrado de constitucionalidade:

Ação civil pública – Anulação de leis municipais – Declaração incidental 
de inconstitucionalidade – Tratando-se de lei de efeitos concretos, 
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possível o ajuizamento de ação civil pública visando sua anulação. 
Inconstitucionalidade que pode ser examinada mediante o controle 
difuso como causa de pedir e não como pedido direto. Recurso provido.
(TJSP. Câmara Reservada ao Meio Ambiente. Recurso n. 732.805.5/5-00. 
Rel.: Des. Lineu Peinado. Julgamento: 11 de março de 2010)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE — MEDIDA CAUTELAR — 
DEFERIMENTO — FUNDAMENTO RELEVANTE E PERIGO NA DEMORA — 
SUSPENSÃO DAS LEIS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS NOS 3.432/2010 
E 3.317/2009. EFEITO REPRISTINATÓRIO — NÃO OCORRÊNCIA — 
SUSPENSÃO DAS LEIS REVOGADA E REVOGADORA.
Deve ser deferida medida cautelar quando evidenciada a relevância dos 
fundamentos e o perigo na demora, consubstanciados, respectivamente, 
na violação aos art. 174, incisos IV e VI, art. 301, inciso I, a e b, inciso V, e 
art. 307, §§ 1º e 3º, da Constituição do Estado de Mato Grosso, bem como 
nos inevitáveis transtornos à coletividade, decorrentes da implantação de 
novo perímetro urbano no Município de Várzea Grande. Não se verifica 
o efeito repristinatório quando suspensas, por medida cautelar, tanto a 
lei revogadora (Lei Complementar nº 3.432/2010) como a revogada (Lei 
Complementar nº 3.317/2009), com fundamento no parágrafo segundo 
do art. 11 da Lei nº 9.868/99. Medida Cautelar deferida.
(TJMT. Tribunal Pleno. ADI n. 126737/2012. Rel.: Des. Luiz Carlos da Costa. 
Julgamento: 08-11-2012)

Ação direta de inconstitucionalidade - Lei n° 2.385, de 22 de fevereiro 
de 2007, que altera o perímetro urbano do aludido Município e dá 
outras providências. Lei municipal revogadora declarada inconstitucional 
- Efeito repristinatório - Ocorrência - Preliminar de carência da ação 
rejeitada.- Reunião de processos - Inadmissibilidade -ADIN referente 
à lei revogadora já julgada.- Vício de iniciativa - Ocorrência - Norma de 
iniciativa parlamentar que envolve questão atinente ao uso e ocupação 
do solo interferindo diretamente no zoneamento e planejamento urbano 
- Inadmissibilidade- Competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo 
- Violação ao princípio da separação dos poderes - Ofensa aos artigos 5o, 
144, 180, inciso II e 181, da Constituição Estadual - Ação procedente.
(TJSP. Órgão Especial. ADI n. 154.17906. Rel.: Des. Debatin Cardoso. 
Julgamento: 22 outubro 2008)

INCONSTITUCIONALIDADE - Lei Municipal de iniciativa de Vereador que 
altera, sem planejamento prévio, as zonas de expansão urbana - Ação 
Direta julgada procedente - Em certos temas urbanísticos, exigentes de 
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prévio planejamento, tendo em vista o adequado desenvolvimento das 
cidades, a iniciativa legislativa é exclusiva do Prefeito, sob cuja orientação 
e responsabilidade se prepara os diversos planos.
(TJSP. Órgão Especial. ADI n. 66.667-0/6. Rel.: Dante Busana. Julgamento: 
12 de setembro de 2001)

O Município de ….. deverá, igualmente, comprovar a compatibilidade 
do empreendimento com as regras de uso e ocupação do solo definidas na 
Lei de Zoneamento local (uso permitido, índices de adensamento, fatores de 
ocupação do solo, recuos, tamanho mínimo dos lotes, etc.).

Ademais, sob a ótica da implantação do empreendimento, tanto o 
art. 5º-A, VI da Lei n. 11.977/2009, quanto o art. 2º, §6º da Lei n. 6.766/1979, 
ordenam ao Poder Público garantir, no mínimo, vias de acesso, iluminação 
pública e solução de esgotamento sanitário e de drenagem de águas pluviais 
e permita ligações domiciliares de abastecimento de água e energia elétrica. 
Caso esses itens não estejam conclusos no momento da entrega dos lotes às 
famílias, a ocupação e edificação dos mesmos não serão permitidas, devendo 
o Município apresentar para registro cronograma das obras, com prazo máximo 
de quatro anos para sua finalização (art. 18, V da Lei n. 6.766/1979).

 Tema de inconteste relevância, na mesma esteira, é a observância 
rigorosa da reserva de áreas verdes e institucionais, materializada no art. 4º, i e 
§1º da Lei n. 6.766/1979, percentual este, hoje, disciplinado por lei municipal:

Art. 4º. Os loteamentos deverão atender, pelo menos, aos seguintes 
requisitos:

I – as áreas destinadas a sistemas de circulação, a implantação de 
equipamento urbano e comunitário, bem como a espaços livres de uso 
público, serão proporcionais à densidade de ocupação prevista pelo plano 
diretor ou aprovada por lei municipal para a zona em que se situem. 
(Redação dada pela Lei nº 9.785, de 1999)

(…)

§ 1o A legislação municipal definirá, para cada zona em que se divida o 
território do Município, os usos permitidos e os índices urbanísticos de 
parcelamento e ocupação do solo, que incluirão, obrigatoriamente, 
as áreas mínimas e máximas de lotes e os coeficientes máximos de 
aproveitamento.
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Avaliação, também, sobre a segurança e o risco oferecido pelo terreno e 
sua adequabilidade para recepcionar residências é indispensável:

Art. 3o Somente será admitido o parcelamento do solo para fins urbanos 
em zonas urbanas, de expansão urbana ou de urbanização específica, 
assim definidas pelo plano diretor ou aprovadas por lei municipal.
(Redação dada pela Lei nº 9.785, de 1999)

Parágrafo único – Não será permitido o parcelamento do solo:

I – em terrenos alagadiços e sujeitos a inundações, antes de tomadas as 
providências para assegurar o escoamento das águas;

Il – em terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo à saúde 
pública, sem que sejam previamente saneados;

III – em terrenos com declividade igual ou superior a 30% (trinta por cento), 
salvo se atendidas exigências específicas das autoridades competentes;

IV – em terrenos onde as condições geológicas não aconselham a 
edificação;

V – em áreas de preservação ecológica ou naquelas onde a poluição 
impeça condições sanitárias suportáveis, até a sua correção.

 

 Em suma, é alarmante a situação que grassa amiúde de que parte 
dos conjuntos habitacionais para as menores faixas de renda não atendem aos 
mínimos requisitos, segundo demonstram pesquisas recentes, merecendo a 
intervenção do Ministério Público ao lado do controle social da comunidade:

O levantamento sobre a produção atual do segmento econômico mostrou 
diversos empreendimentos localizados fora da malha urbana ou nas 
franjas das cidades, por todo o Brasil. É claro que o problema relativo 
à má inserção urbana se diferencia de acordo com o porte e dinâmica 
da cidade: estar localizado na franja de uma cidade de pequeno porte 
pode implicar melhor condição de acessibilidade do que na franja de 
uma cidade-dormitório de grande região metropolitana. Ainda assim, 
o problema de má inserção urbana ficou evidente na maior parte das 
cidades pesquisadas. A má localização de um conjunto habitacional 
eleva o tempo de deslocamento diário das famílias, promove piores 
condições de acessibilidade, e ainda reforça o modelo urbano baseado no 
automóvel. Ao construir em terrenos periféricos, deixa-se de aproveitar 
e otimizar os terrenos vazios inseridos na malha urbana, na qual já 
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existem equipamentos, serviços e infraestrutura instalada. Por outro 
lado, grandes empreendimentos habitacionais podem ainda assim gerar 
impacto urbano negativo, mesmo quando localizados dentro da cidade, 
por aumentarem a demanda por equipamentos, infraestrutura e serviços, 
sobrecarregando a situação existente. (…) A adequada inserção urbana 
de um empreendimento habitacional é garantida por boa localização na 
malha urbana, em regiões com infraestrutura instalada e providas de 
serviços e equipamentos urbanos. Além disto, o conjunto habitacional 
bem inserido na cidade deve estar próximo a estabelecimentos de 
comércio e serviços e de equipamentos de educação, saúde, cultura e 
lazer. A acessibilidade em tempo adequado a centralidades regionais e 
locais e a integração à rede de transporte público também são necessárias. 
Em outras palavras, um empreendimento habitacional bem inserido na 
cidade é aquele comprometido com processo de urbanização justo e 
democrático, que garanta qualidade de vida aos moradores e aos demais 
cidadãos impactados por ele, direta ou indiretamente.54

Diante do exposto, orienta-se a instauração de Procedimento 
Administrativo próprio objetivando acompanhar o bom deslinde da implantação 
do empreendimento em tela, para salvaguarda do direito à moradia digna, da 
ordem urbanística e do meio-ambiente natural.

É a consulta.

Curitiba, 10 de outubro de 2014.

ODONÉ SERRANO JÚNIOR
Promotor de Justiça

THIAGO DE AZEVEDO PINHEIRO HOSHINO
Assessor Jurídico

54 FERREIRA, João Sette Whitaker (coord.). Produzir casas ou construir cidades? Desafios para 
um novo Brasil urbano: parâmetros de qualidade para a implantação de projetos habitacionais e 
urbanos. São Paulo: Editora FUPAM, 2012pp. 67-68.



120
V. 4: DIREITO À MORADIA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E PROGRAMAS HABITACIONAISV. 4: DIREITO À MORADIA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E PROGRAMAS HABITACIONAIS

120



121
V. 4: DIREITO À MORADIA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E PROGRAMAS HABITACIONAIS

CONSULTA N. 10/2016

EMENTA: IRREGULARIDADES NA DESTINAÇÃO DE CASAS 
POPULARES EM CONJUNTO HABITACIONAL DA COHAPAR. 
PROGRAMA …., COM RECURSOS DO PROGRAMA CARTA 
DE CRÉDITO ASSOCIATIVA – FGTS. RENDA DAS FAMÍLIAS 
COMPATÍVEL, EM PRINCÍPIO, COM OS CRITÉRIOS 
REGULAMENTADOS, APÓS ELEVAÇÃO DO TETO EM 
2012. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DOS PERCENTUAIS 
OBRIGATÓRIOS DE RESERVA DE UNIDADE. 3%, AO MÍNIMO, 
PARA IDOSOS, ALÉM DE PRIORIZAÇÃO DE OUTROS GRUPOS 
VULNERÁVEIS (MULHERES, RESIDÊNCIAS EM ÁREA DE RISCO, 
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA). CONVÊNIO ENTRE COHAPAR 
E MUNICÍPIO DE ….: RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA 
PELO CADASTRAMENTO E SELEÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS. 
FORTES INDÍCIOS DE DIRECIONAMENTO. AUSÊNCIA DE 
CONVOCAÇÃO/INFORMAÇÃO AMPLA AOS INTERESSADOS. 
VIOLAÇÃO DA LEGALIDADE, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE 
E PUBLICIDADE. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 
JURISPRUDÊNCIA. DANO MORAL COLETIVO E NECESSIDADE 
DE ESTRUTURAÇÃO E TRANSPARÊNCIA DO CADASTRO, NOS 
TERMOS DO ART. 25, VIII DO PLANO DIRETOR.

 

 Em liça Inquérito Civil da ….a Promotoria de Justiça da Comarca de … 
instaurado para aferir suposta irregularidade na destinação de casas populares 
no Loteamento ….

 Por brevidade reporta-se ao relatado às fls. 406/412 e 522/523, 
constando ali a remessa a este CAOPJ-HU para opinativo a respeito da legalidade 
das unidades habitacionais do loteamento antes epigrafado.

 Informes sobre o conjunto habitacional – fls.07/13.
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 Esclarecimentos do município de... – fls. 23 (empreendimento CEF e 
COHAPAR), 166 (relação dos contemplados), 174/352, 397 (indicação pelo 
município de pessoas ao financiamento), 429/466, 508/510 (conjunto foi 
construído com recursos do FGTS).

 Diligências ministeriais – fls.25/29, 70 verso, 72/75, 172/173, 354/358, 
370, 383, 415, 494/499 (notificações), 361/362,367, 371, 402/405, 424/425, 
426, 491/492 (declarações), 504/507.

 Esclarecimentos pela CEF – fls.34/35 (critérios para contemplação), 
77/164 (cópia dos contratos), 520.

 Termo de Cooperação e parceira CEF/COHAPAR, datado de 03 de agosto 
de 2012 – fls.39/46.

 Cópia contratos de compra e venda, firmados com a CEF em 23 de 
novembro de 2012 – fls.47/62; 80/164.

 Esclarecimentos pela COHAPAR – fls.63, 422 (afirma que loteamento 
não é MCMV – renda 02 a 05 SM – e que a prefeitura se responsabilizou pelo 
cadastramento).

 Lei Municipal 1648/05 – autorizou a doação de área à COHAPAR para 
produção de moradia popular em 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de  
retrocessão – fls.363/364, 511/512.

 Mapa de comercialização, com dados doa beneficiários (inclusive renda 
bruta familiar mensal), valor total da operação a ser contratada, montantes de 
desconto (subsídio) e restante a financiar, datado de 23/11/2012, com o timbre 
da Cohapar – fls.365/366.

 E-mails CAOP-HU – fls. 470, 500/501.

 Levantamento da Promotoria de Justiça sobre mutuários – f.503.

 Convênio entre COHAPAR e município de …, datado de 1o de março de 
2013 – fls.513/519.

 É o relato.
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 Como se extrai do cadeixo administrativo, a notícia a respeito de 
irregularidades na contemplação de casas populares no loteamento ... foi 
fornecida pelo jornal ..., que afirma que foram beneficiados com moradas 
funcionários municipais concursados e comissionados de ... e de outras 
entidades (p. ex. SAMAE), havendo distorção de sua finalidade que seria para 
pessoas de baixa renda (fls.02-B e 03,05/06, 14/17, 374/379).

 Por igual, o cidadão ... informou a Ouvidoria-Geral do Ministério Público 
do Paraná a respeito (fls.21/22) do favorecimento de pessoas que não de baixa 
renda no mesmo loteamento.

 Conforme se confere de fls. 422, 431/432 e 508, o empreendimento, 
contratado em 2012, não é do programa MCMV (embora o município afirme 
o mesmo integra o Programa Federal – fls.23, 509/510), visava famílias com 
renda 02 a 05 salários mínimos, tendo a prefeitura se encarregado da seleção 
dos beneficiários e foi financiado pelo FGTS, com intermediação do Programa 
Estadual …. (COHAPAR).

 Com efeito, embora seja nebulosa a legislação, nesta seara, o Programa 
Carta de Crédito Associado antecedeu ao Programa Minha Casa, Minha Vida, 
tendo, ao tempo do empreendimento em tela, regulamentação dada pela 
Resolução 475/2005 do Conselho Curador do FGTS e pela Instrução Normativa 
38/2007, substituída, a partir de 1o de novembro de 2012, pela IN 35/2012, 
ambas do Ministério das Cidades.

 Em conferência realizada por este CAOPJ-HU junto ao sistema do 
Ministério das Cidades, não se identificou que qualquer dos contemplados no 
loteamento ... (oficialmente denominado ...) constassem como beneficiários do 
PMCMV, confirmando a natureza e a distinta fonte de recursos deste conjunto 
habitacional.

 Pela Lei Municipal 1648/05 (fls.363/364) a doação da área do loteamento 
à COHAPAR visava a “construção de unidades habitacionais destinadas a famílias 
de baixa renda” (art. 1o, caput), consignando que “a COHAPAR terá o prazo 
de 180 (cento e oitenta) dias para a consecução” (art. 5o) do referido objeto. 
Verifica-se que, conquanto as unidades tenham sido edificadas apenas depois 
da retomada do empreendimento, em 2011, havia registro do loteamento já em 
março de 2008 (p. 112).
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 Em não havendo definição do próprio diploma sobre as faixas de “baixa 
renda” passíveis a acessar as unidades, o Conselho Gestor do Fundo Municipal 
de Habitação de Interesse Social (criado apenas em 2015) ou algum órgão 
colegiado equivalente seria a instância adequada para estabelecer, de forma 
clara, esse recorte, segundo a Lei 11.124/2005:

Art. 18. Observadas as normas emanadas do Conselho Gestor do FNHIS, 
os conselhos estaduais, do Distrito Federal e municipais fixarão critérios 
para a priorização de linhas de ação, alocação de recursos e atendimento 
dos beneficiários dos programas habitacionais.

 

 Contudo, na ausência de expressa previsão das normas e conselhos 
municipais sobre os critérios aplicáveis, resta perscrutar as balizas nacionais do 
Programa Carta de Crédito Associativa e estaduais do Programa …., visando ao 
enquadramento dos beneficiários.

 No que tange ao Programa …., seus critérios acham-se explicitados nos 
arts. 1o e 5o do Decreto Estadual 5.132/2012:

Art. 1º Para a concessão de subvenção, serão observadas as disposições 
constantes da Lei nº 17.194/2012, a Lei Federal nº 4.320/64, a Lei 
Complementar nº 101/2000 e a regulamentação ora Decretada, a qual será 
aplicada na aquisição e produção de unidades habitacionais ou a serem 
produzidas, requalificação, ampliação, melhorias e reformas de imóveis 
urbanos e rurais, equipamentos comunitários, regularização fundiária 
e urbanização destinados a famílias estabelecidas na área urbana e na 
área rural, com renda mensal de até 06 (seis) salários mínimos nacional 
na área urbana e na área rural conforme o enquadramento no Programa 
Morar Bem Paraná, em parceria com o Programa Minha Casa Minha Vida, 
bem como para o desenvolvimento de outros programas de habitação de 
interesse social.

Art. 5° Os critérios para a concessão da subvenção ao beneficiário serão 
os seguintes:

I – não tenha sido beneficiado, em qualquer época, com subsídios oriundos 
de recursos orçamentários da União, com financiamento da Companhia 
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de Habitação do Paraná – COHAPAR ou de descontos habitacionais 
concedidos com recursos do FGTS;

II – não seja detentor de financiamento imobiliário ativo, em qualquer 
localidade do território nacional;

III – não seja proprietário, cessionário, arrendatário de unidades 
habitacionais dos programas do Governo Federal ou promitente 
comprador de imóvel residencial urbano ou rural, em qualquer localidade 
do país, com exceção do previsto pelo item 4.1.1 da Portaria do Ministério 
das Cidades nº 547/11.

 Por sua vez, os limites operacionais do Programa Carta de Crédito 
Associativo, até 30 de outubro de 2012, constavam da Instrução Normativa 
38/2007 do Ministério das Cidades, conforme decalcado no item 6.1:

6.1 LIMITES OPERACIONAIS

As propostas de operação de crédito apresentadas no âmbito do Programa 
Carta de Crédito Associativo observarão os limites operacionais definidos 
no quadro a seguir:

MODALIDADE OPERACIONAL VALORES MÁXIMOS (em R$) - por unidade 
habitacional

Venda/Avaliação ou 
Investimento

Renda Familiar Men-
sal Bruta

Construção ou Aquisição (1) de 
Unidades Habitacionais 80.000,00 3.900,00

Reabilitação Urbana 80.000,00 3.900,00

Produção de Lotes Urbanizados 25.000,00 1.900,00

 

 Ao tempo da assinatura dos contratos (23/11/2012), porém, já entrara 
em vigor a IN 35/2012 Mcidades, que elevara o teto de renda dos mutuários do 
Programa Carta de Crédito Associativo para R$ 4.300,00, conforme ditames do 
item 1.3 de seu Anexo (Regulamento), podendo receber descontos (subsídio) 
os proponentes a financiamento com renda familiar bruta mensal de até R$ 
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3.275,00 (três mil, duzentos e setenta e cinco reais), nos termos do item 9.1 
do diploma.

 Em confronto com o Mapa de Comercialização (fls. 365-366), todas 
as famílias contempladas no empreendimento em comento detinham renda 
familiar bruta mensal entre R$622,00 e R$2.386,63. Destarte, a não ser que 
haja provas de que algumas delas já eram proprietárias ou mutuárias de outros 
imóveis, de que já haviam sido atendidas por similar política anteriormente ou 
de ocorreu mascaramento dos dados acostados aos autos, não se vislumbra, 
prima facie, exorbitância do público-alvo.

 À parte os filtros por renda e propriedade imobiliária, não se olvidem 
das diretrizes e regras sobre priorização e reserva de vagas para grupos 
particularmente vulneráveis. Tais segmentos hão de ser contemplados com 
especial previsão nos projetos habitacionais, como determina a IN 38/2007:

7. DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS

Os projetos no âmbito do programa Carta de Crédito Associativo serão 
elaborados observando-se as seguintes diretrizes:

a) elaboração de projetos que contemplem, na forma da legislação em 
vigor, os cidadãos idosos; os portadores de deficiência física ou de 
necessidades especiais; e as mulheres chefes de família;

 Nesta toada, no que respeita aos idosos, o art. 38, I da Lei 10.741/2003 
(Estatuto do Idoso) previa a reserva obrigatória de, ao menos, 3% das unidades 
em qualquer programa público, ou com público subsídio:

Art. 38.Nos programas habitacionais, públicos ou subsidiados com 
recursos públicos, o idoso goza de prioridade na aquisição de imóvel para 
moradia própria, observado o seguinte:

I – reserva de pelo menos 3% (três por cento) das unidades habitacionais 
residenciais para atendimento aos idosos;(Redação dada pela Lei nº 
12.418, de 2011)

II – implantação de equipamentos urbanos comunitários voltados ao 
idoso;
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 III – eliminação de barreiras arquitetônicas e urbanísticas, para garantia 
de acessibilidade ao idoso;

 IV – critérios de financiamento compatíveis com os rendimentos de 
aposentadoria e pensão.

Parágrafo único. As unidades residenciais reservadas para atendimento a 
idosos devem situar-se, preferencialmente, no pavimento térreo.

 Impende, portanto, investigar se tal disposição foi cumprida in casu, o 
que se traduziria em um mínimo de 2 (dois) beneficiados idosos, dentre as 51 
(cinquenta e uma) unidades disponíveis.

 Ainda, o Plano de Trabalho do Convênio 039/2013 entre a COHAPAR e o 
Município de ... discriminava:

“As famílias beneficiadas pelo programa serão selecionadas por um 
conjunto de critérios que inclui renda familiar e número de integrantes. 
Terão prioridade famílias com renda mensal de até seis salários mínimos 
e também terão acesso as famílias que sofreram perda total ou parcial 
da residência em razão de catástrofes ou acidentes” (Plano de Trabalho, 
fl. 347 e fl. 517)

 Sob esta ótica, juntamente com os demais critérios do Programa Carta 
de Crédito Associativa (pessoas com necessidade especiais e mulheres chefes 
de família), famílias desabrigadas ou vivendo em áreas de risco já eram, no 
ano de 2012, consideradas prioritárias para atendimento nas políticas federais. 
Uma composição desses três critérios, previstos também na Lei 11.977/2009 
poderia haver sido utilizada, analogicamente, na seleção dos 51 (cinquenta e 
um) beneficiários, mesmo fora do PMCMV:

Art. 3o Para a indicação dos beneficiários do PMCMV, deverão ser 
observados os seguintes requisitos:(Redação dada pela Lei nº 12.424, de 
2011)

I – comprovação de que o interessado integra família com renda mensal 
de até R$ 4.650,00 (quatro mil, seiscentos e cinquenta reais);(Incluído 
pela Lei nº 12.424, de 2011)
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II – faixas de renda definidas pelo Poder Executivo federal para cada uma 
das modalidades de operações; (Incluído pela Lei nº 12.424, de 2011)

III – prioridade de atendimento às famílias residentes em áreas de risco 
ou insalubres ou que tenham sido desabrigadas; (Incluído pela Lei nº 
12.424, de 2011)

IV – prioridade de atendimento às famílias com mulheres responsáveis 
pela unidade familiar; e (Incluído pela Lei nº 12.424, de 2011)

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

 É dizer, não se vislumbra vago legis que pudesse justificar a indicação 
aleatória de famílias para o empreendimento. Ao contrário, as leis, atos, 
convênios e contratos que lhe dão contorno fornecem suficientemente 
elementos para classificar e organizar a demanda habitacional de ... conforme o 
grau de necessidade e urgência. A despeito disso, não há qualquer prova de que 
tais preceitos tenham sido observados.

 O que há, todavia, são consistentes indícios de direcionamento dos 
inscritos (fls. 367/verso, 402/405, 491/492). É o que transparece, entre outros 
expedientes, do depoimento do ..., ex-secretário de desenvolvimento social. 
O mesmo relata as palavras do então prefeito municipal, quando questionado 
sobre o empreendimento: “não se meta que não é da sua gente”; “essas casas 
não são destinadas a carentes”; o assunto “será tratado com o gabinete” (fl. 403).

 Outro fragmento a apontar no mesmo sentido são as datas da “listagem” 
das famílias selecionadas, enviada à COHAPAR e à CEF ainda em novembro 
de 2012, contrastando com o convênio firmado entre COHAPAR e Município 
justamente para a seleção dessas famílias, de 1o de março de 2013. Noutras 
palavras, as famílias contempladas já estavam eleitas e com contrato assinado 
mais de três meses antes do Plano de Trabalho que deveria dar início ao seu 
cadastramento e classificação!

 Ou seja, ao que tudo indica, ignorou-se por completo uma relação de 
mais 1.800 (mil e oitocentas) pessoas que, desde antes, já estavam cadastradas 
e à espera de moradia (fls. 176-343). Além dos interesses difusos atingidos, 
eis o rol de cidadãos diretamente prejudicados e preteridos, quando não pela 
urgência maior em serem atendidos (com os danos decorrentes do desvio de 
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ordem), então pela supressão da oportunidade de pleitearem atendimento 
em pé de igualdade, ou seja, em condições de paridade e isonomia, como em 
sorteio.

 O problema que avulta, pois, foi o modo de selecionar as pessoas, 
sem acesso a todos quantos se enquadrassem nos critérios (Programa ….. – 
fls.388/389, 390, 34/35-CEF, 67-FGTS, 509/510).

 Resta evidente que não houve publicidade, moralidade, legalidade e 
impessoalidade na atuação da Administração Pública, quando inexiste edital de 
convocatória ou chamamento aberto e quando a própria gestão atual declina 
que, “com relação os candidatos não obtivemos êxito em localizar seus cadastros 
não aprovados pela Caixa Econômica Federal” (p. 174).

 Ainda, os diferentes locais de “inscrição” nominados pelos beneficiários 
(sede da prefeitura, gabinete do prefeito, SAMAE, CRAS …., etc.) põem às 
escâncaras a arbitrariedade dos agentes públicos responsáveis, num esquema 
que parece ter envolvido não apenas a pessoa do Sr. Prefeito Municipal, como as 
chefias de algumas de suas secretarias, com favorecimento de grande número de 
servidores (fl. 167-169). Tratam-se, indubitavelmente, de atos de improbidade 
administrativa, na esteira da jurisprudência pacificada no Tribunal de Justiça do 
Estado do Paraná:

 

EMENTA: 1) DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INGERÊNCIA DE PREFEITO 
EM PROGRAMA HABITACIONAL CONDUZIDO PELA COHAPAR. 
DESCONSIDERAÇÃO DE CADASTROS PRÉVIOS E INDICAÇÃO DE FAMÍLIAS 
A SEREM CONTEMPLADAS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA. a) Afigura-se indevida e atentatória aos princípios da moralidade, 
legalidade, impessoalidade e eficiência a conduta de Prefeito que, 
ignorando os termos de Convênio por ele próprio assinado, em especial 
quanto à atribuição de responsabilidades, interfere nos procedimentos 
da COHAPAR e indica as famílias a serem beneficiadas com as casas de 
Programa Habitacional conduzido por aquela Companhia. b) Ainda que 
a ingerência tenha sido aceita por altos escalões da COHAPAR, a conduta 
do Prefeito de ignorar o cadastro já existente na COHAPAR para indicar 
os beneficiários, inclusive alguns sem reunir os requisitos do Programa 
Habitacional, acabou por gerar denúncias, que culminaram com o 
cancelamento do financiamento bancário e da construção das 68 casas 
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populares. (TJPR. Apelação Cível n. 996976-8. 5ª Câmara Cível. Relator: 
Des. Leonel Cunha. Julgamento:19/03/2013)

 Nada obstante, no caso esmiuçado, ainda que manifeste a COHAPAR 
“que por exigência do então prefeito municipal de ..., a seleção preliminar 
foi realizada inteiramente pelo Município, não tendo havido interferência 
da COHAPAR” (fl. 63) e que “a Prefeitura dispensou um novo cadastramento 
e responsabilizou-se pelo processo de seleção das famílias” (fl. 422)”, tais 
assertivas não têm o condão de afastar a responsabilidade civil da entidade e, 
mesmo, eventual sanção por improbidade para alcançar os escalões decisórios 
do projeto, dentro da Companhia estadual.

 É certo que foi a municipalidade que procedeu ao suposto cadastramento 
(fls. 371, 395/398). Porém essa atribuição originária da COHAPAR em nenhum 
momento foi transferida in totum.

 No convênio firmado entre ambas, remanesce como atribuição da 
COHAPAR “cadastrar, selecionar e classificar as famílias inscritas para o Programa, 
em parceria com o Município” (Cláusula Segunda, ‘c’ – fl. 513).  Outrossim, 
no Termo de Cooperação formalizado junto à Caixa Econômica Federal, dentre 
as obrigações da entidade organizadora (COHAPAR), enumera a Cláusula Quinta:

i) Organizar e executar o processo de inscrição, seleção e classificação 
das famílias interessadas em obter os subsídios de acordo com as 
condições do Programa;

j) Apresentar a demanda necessária para efetivação dos contratos 
com os BENEFICIÁRIOS, respeitando os requisitos legais, contratuais e 
regulamentares;

k) Prestar assistência jurídico-administrativa aos BENEFICIÁRIOS, com 
informações e esclarecimentos necessários à obtenção do subsídio, 
condições e finalidade do Programa;

l) Providenciar o preenchimento dos formulários necessários à 
formalização do processo e à verificação do enquadramento da renda do 
BENEFICIÁRIO;

m) Colher as assinaturas dos beneficiários nos respectivos formulários, 
responsabilizando-se pela veracidade, integralidade e autenticidade, das 
assinaturas e informações apresentadas.
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 De se salientar que a responsabilidade da COHAPAR pelas informações 
e pelo processo de seleção das famílias não dimana somente desses contratos, 
mas da Resolução 475/2005 CCFGTS, item 4.2, Anexo II:

4.2 As Companhias de Habitação Popular ou órgãos assemelhados, na 
condição de entidades organizadoras dos grupos associativos, ficam 
responsáveis pela:

a) formação, organização e análise sócio-econômica prévia dos 
proponentes do grupo associativo;

(…)

d) execução de trabalho de desenvolvimento comunitário junto aos 
mutuários;

 Reitere-se: a organização e seleção dos futuros mutuários é função 
indelegável, conquanto compartilhável, da companhia promotora do 
empreendimento, papel que a COHAPAR assumiu, validando negligentemente 
as listas encaminhadas pelo Município ou – o que há de se investigar – 
compactuando conscientemente com a fraude.  

Nesses termos, dúvidas remanescem e precisam ser melhor 
detalhadas quanto à publicidade do empreendimento e, claro, quanto ao 
acesso de quaisquer interessados. Importam os esclarecimentos porquanto vão 
ratificar a tese do antes referido direcionamento do cadastro e configurar, em 
espécie, os atos de improbidade administrativa praticados.

 A questão saliente, a nosso sentir, não é apenas a adequação aos critérios 
de renda e de não possuir outro imóvel, o que até pode haver sido respeitado, 
ao fim e ao cabo, mas, sobretudo, o direcionamento do empreendimento para o 
favorecimento de determinados interessados em detrimento de demais cidadãos 
que poderiam ser contemplados. Ou seja, ameaçados os próprios princípios 
norteadores da Administração Pública, sobretudo os da impessoalidade, 
moralidade, publicidade e legalidade.

Dessa maneira, entende-se que é indispensável documentar como se 
deu a publicidade para fins de inscrição ao empreendimento e deve, assim, 
retornar o feito, com vistas a este fim, inquirindo-se tanto servidores, quanto 
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beneficiados a respeito, sendo indispensável, por igual, convocar o prefeito do 
período do cadastramento para o mesmo fim e seus secretários.

Empós, sugere-se adoção das medidas administrativas e judiciais 
visando:

a) a condenação pessoal no encalço da Lei 8.429/1992;

b) a reparação do Município e da COHAPAR dos lesados, sobretudo com 
a supressão dos percentuais de reserva obrigatória, como para idosos;

c) o ajuizamento de ação civil pública a pleitear compensação/
indenização pelo dano moral coletivo impingido pelo Município e pela COHAPAR, 
a ser direcionado, preferencialmente, ao Fundo Municipal de Habitação de 
Interesse Social, criado em 2015;

d) a expedição de Recomendação Administrativa para organização, 
atualização, publicização (por exemplo, nos portais da transparência) e 
observância ao cadastro habitacional em curso pelo Município de …, conforme 
exige o art. 25, VIII do Plano Diretor (Lei Municipal 1.820/200855), aplicando-
se os critérios nacionais de priorização em todos os futuros programas/
empreendimentos (art. 3o da Lei 11.977/2009), eventualmente conjugados com 
critérios locais oficializados.

 É a consulta.

55 Art. 25. A política municipal de habitação de interesse social será pautada nas seguintes 
diretrizes:
(…)
VIII – promover um cadastramento de famílias que sofrem com o déficit habitacional no Município, 
a fim de promover em ordem de prioridades as ações necessárias para a solução desse déficit, 
o controle das famílias que necessitam de moradias, e assim coibir a proliferação da ocupação 
irregular e clandestina no município.
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Curitiba, 05 de fevereiro de 2016.

ALBERTO VELLOZO MACHADO
PROCURADOR DE JUSTIÇA
COORDENADOR
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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 ARTIFICIAL 
(ORDEM URBANÍSTICA). VEDAÇÃO DO RETROCESSO SOCIAL. 
INADMISSIBILIDADE DA PROPOSTA.

Trata-se de consulta oriunda da ...a Promotoria de Justiça da Comarca de 
…. acerca do objeto do Projeto de Lei n° 040/2015 de 10/07/2015, que autoriza 
o Poder Executivo Municipal de ….. 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 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.
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 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 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 m²56 imposto 
pelo Município para a produção de habitação de interesse social, gerará uma 
densidade habitacional bastante elevada57. 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 

56 A 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 urbanístcicos 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.

57 Ao fazermos uma simulação em que 20% da área seria destinada ao sistema de vias e caminhos, 
sem nenhuma destinação 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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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 das funções urbanas consolidadas desde a 
Carta de Atenas58, 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.

58 A Carta de Atenas é o documento resultante do IV Congresso Internacional de Arquitetura 
Moderna (CIAM) realizado em 1933, ela estabelece uma série de critérios para a organização e 
gestão das cidades.
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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 compreendido o regime jurídico de parcelamento 
do uso para fins urbanos. Tendo o diploma proposto pelo chefe do Poder 
Executivo de …. 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 198859:

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 

59 Art. 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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lógica similar às restrições de cunho ambiental, posto que a ordem urbanística 
integra o meio ambiente urbano lato sensu. A Corte de Justiça 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 DECLAROU 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 REFORMA DO DECISUM A QUO. COMPETÊNCIA 
MUNICIPAL PARA LEGISLAR EM MATÉRIA AMBIENTAL. INTERESSE 
LOCAL E LEGISLAÇÃO SUPLEMENTAR. 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 ….. A jurisprudência pátria assim o rechaça:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DO MUNICÍPIO 
DE GARIBALDI. IMPLANTAÇÃO DE LOTEAMENTO HABITACIONAL EM ÁREA 
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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 Municípios, 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 todos, inclusive para aqueles 
que não têm poupança prévia ou renda suficiente para acessar habitação pela 
via do mercado imobiliário. Observe-se que o conceito de moradia transcende 
a simples estrutura física de albergamento, envolvendo diversos aspectos 



142
V. 4: DIREITO À MORADIA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E PROGRAMAS HABITACIONAIS

como as condições mínimas de habitabilidade (conforto, higiene, privacidade, 
etc.), o acesso àquilo que entendemos por cidade (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.)60 

 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 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, 

60 http://www.urbanismo.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=9
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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 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 
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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 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 
para que as famílias não se vejam em relação de hipossuficiência tal, a 
permitir ameaças e manipulações por parte dos gestores. Assim, certo 
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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).

 Em consulta ao site do Ministério das Cidades61, verificou-se que …. 
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 

61 REFERÊNCIA: 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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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 ….. para a retirada do Projeto de Lei n°040/2015, 
bem como aos Srs. Vereadores da Câmara do Município de …... 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.
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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 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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CONSULTA N. 110.2016

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

1. Da Assistência Técnica como ação da Política Habitacional Local

 Em análise, a Lei Municipal n° … de …/PR que visa autorizar o Poder 
Executivo a “fornecer projeto arquitetônico gratuito para a construção de 
residências com área de até 70 m²”, aparentemente, em função do limite de 
área total construída.

 Trata-se de tentativa de auxiliar famílias de baixa renda a acessarem 
a habitação regular e adequada, entendida aqui como aquela que cumpre as 
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exigências formais de licenciamento urbanístico e atende aos requisitos mínimos 
de habitabilidade.

 Goza, sem dúvida, a municipalidade de competência para promover 
programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais 
e de saneamento básico, à luz do art. 23, IX da CF/88. Tal proposta, contudo, se 
assemelha muito ao proposto pela Lei Nacional 11.888/2008, que “assegura o 
direito das famílias de baixa renda à assistência técnica pública e gratuita para o 
projeto e a construção de habitação de interesse social, como parte integrante 
do direito social à moradia previsto no art. 6 o da Constituição Federal” (Art. 
1°) e prevê a transferência de recursos da União62 para os Estados e Municípios 
para a prestação desses serviços. Assim, deverá considerar as balizas nacionais 
da matéria.  

 Note-se que a assistência técnica, nos moldes previstos pela legislação 
nacional, tem sido muito pouco utilizada em função da escassez de recursos da 
União destinados a esse fim. Diante dessa lacuna, muitos Municípios brasileiros 
vêm criando regulamentações específicas para a implementação de assistência 
técnica com recursos próprios como uma das ações de sua política de habitação 
de interesse social.

 Nesse sentido, o Plano Nacional de Habitação (PlanHab)63 estabeleceu, 
entre suas estratégias, o apoio ao autoempreendimento da casa própria e aos 
processos com autogestão e cooperativados, buscando:

(…) a introdução de um programa específico de assistência técnica 
voltado à qualificação das unidades habitacionais autopromovidas, 
dando respaldo a soluções de qualidade, sugerindo alternativas que 
melhorem a habitabilidade e oriente as ampliações. Parte das unidades 
autopromovidas resultam em moradias com certo grau de precariedade, 
por serem construídas sem conhecimento técnico, materiais de pouca 

62 Art. 3o A garantia do direito previsto no art. 2o desta Lei deve ser efetivada mediante o apoio 
financeiro da União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para a execução de serviços 
permanentes e gratuitos de assistência técnica nas áreas de arquitetura, urbanismo e engenharia.

63 O Plano Nacional de Habitação, elaborado pelo Ministério das Cidades, é o instrumento básico do 
planejamento habitacional no Brasil, tendo sua aprovação recomendada pelo Conselho Nacional das 
Cidades no ano de 2010 (Resolução Recomendada do Concidades n°85/2010 – disponível em: http://
www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosCidades/ArquivosPDF/Resolucoes/Resolucao_n85.pdf).
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qualidade e ao longo de muitos anos de construção. (MINISTÉRIO DAS 
CIDADES, 2010, p. 143)64.

 Segundo o PlanHab a assistência técnica, normalmente vinculada 
à disponibilidade de um lote regular e de cesta de materiais de construção é 
considerada pela literatura como a alternativa mais adequada, em tese com 
melhor custo-benefício, para o atendimento das famílias de mais baixa renda e 
que necessitam de subsídio público para responder sua demanda por habitação. 
Tal alternativa torna-se ainda mais relevante em Municípios pequenos em que 
comumente há uma significativa oferta de lotes.

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

 Por isso mesmo o PlanHab previu a seguinte distribuição de produtos 
habitacionais entre os diferentes tipos de Município:

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

64 MINISTÉRIO DAS CIDADES. Plano Nacional de Habitação. Versão para debates. Brasília: Ministério 
das Cidades/ Secretária Nacional de Habitação, 2010.
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 Nesses termos a presente lei só se justifica se inserida em um 
programa habitacional que vise prover a demanda habitacional do Município 
de ....., demanda essa pouco representativa em termos absolutos (apenas 78 
domicílios em área urbana), porém bastante significativa em termos relativos 
(aproximadamente 10% do total de domicílios), sendo, inclusive, superior à 
média do Estado do Paraná65.

 Nada obstante, se o objetivo é a redução do Déficit Habitacional 
Municipal, imprescindíveis alguns ajustes para que tal “fornecimento de 
projetos” não se transforme apenas em uma atividade econômica exercida pelo 
Município, inclusive podendo gerar, se

mal empregada, desleal concorrência com a iniciativa privada, e sem se 
constituir em uma ação estruturada para dar resposta à significativa carência 
de habitações66.

 O primeiro ajuste necessário é uma delimitação mais precisa de quem 
serão os beneficiários dessa política. Nesse quesito, o recorte delineado no artigo 
2° “os projetos fornecidos serão modelos preestabelecidos (…) e terão áreas de 
42,00 m², 48,00 m², 50,00 m², 63,00 m² e 70,00 m², podendo o interessado 
apresentar croqui específico” é demasiadamente abrangente. Somente a área 
das edificações não garante que sejam essas as famílias efetivamente em 
situação de maior vulnerabilidade do ponto de vista da demanda habitacional, 
sendo necessário o estabelecimento de critérios que possam avaliar isso, 
como, por exemplo, renda e capacidade de endividamento. Nesse aspecto, a 
Lei 11.888/2008 estipulou a faixa de renda a ser primordialmente contemplada 
pelos serviços de assistência técnica, qual seja, a de famílias de até 3 salários 
mínimos:

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

65 Informações obtidas a partir do estudo Déficit Habitacional no Brasil, 2010 da Fundação João 
Pinheiro.

66 Este Centro de Apoio já formulou consulta acerca dos contornos mínimos da política habitacional, 
disponível em: http://www.urbanismo.mppr.mp.br/arquivos/File/Consulta55_2013.pdf
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 Ademais, prioridade deveria ser assegurada ao atendimento de famílias 
com mulheres responsáveis pela unidade familiar (como, inclusive, consta das 
Leis 11.124/2005 e 11.977/2009) ou integradas por pessoa com deficiência, 
ao par de outras hipóteses de vulnerabilidade social e ambiental. É necessária 
a previsão, ainda, de algum mecanismo de seleção, controle, transparência e 
acompanhamento dos beneficiários dessa política, respeitando os princípios da 
legalidade, isonomia, moralidade, impessoalidade e eficiência administrativos 
(art. 37, CF/88). Os mesmos podem ser melhor homenageados por meio de 
cadastro de demanda/sistema de informação e atendimento coordenados 
por órgãos colegiados em que haja representação da sociedade civil, 
preferencialmente os Conselhos de Habitação de Interesse Social e/ou Gestor 
do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social67, conforme disciplina o 
art. 3o, §4o da Lei 11.888/2008:

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

 Além de uma definição mais precisa do beneficiário da política 
habitacional é preciso conjugar essa ação com outros elementos para a 
consecução dos objetivos do diploma. Para que de fato se garanta uma 
unidade habitacional pronta, além do projeto arquitetônico aprovado e do 
acompanhamento da execução da obra, o fornecimento de parte dos materiais 
de construção necessários, ou pelo menos da oferta de crédito para a aquisição 
dos mesmos, são essenciais na redução da demanda habitacional municipal.

 Outra dimensão não abordada pela Lei é apreciação sobre a regularidade 
do lote em que será erigida a edificação, bem como a observância do devido 
trâmite de licenciamento. Para a emissão do alvará de construção, conforme 

67 Vale mencionar que, em consulta ao sistema do Ministério das Cidades, verificou-se que 
o Município de … possui um Plano Local de Habitação de Interesse Social, dessa forma, o 
fornecimento de projetos arquitetônicos gratuitos deveria estar nele consignado. E, caso não esteja, 
cabe apreciação do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação para que este verifique 
a compatibilidade destes com o plano e estabeleça critérios de priorização de beneficiários e 
investimentos para esse tipo de ação.
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previsto no artigo 4° do diploma municipal, é preciso constatar-se, antes de mais 
nada a regularidade do lote68, verificando se esse é fruto de um parcelamento 
regular e se a titularidade deste coincide com o solicitante do projeto, ou se esse 
possui ao menos título que o habilite a requerer construção no local. O conceito 
jurídico de lote, nos termos do art. 2o, §4o da Lei 6.766/79 (“o terreno servido de 
infraestrutura básica cujas dimensões atendam aos índices urbanísticos definidos 
pelo plano diretor ou lei municipal para a zona em que se situe”), exige essa 
apreciação, imóvel a imóvel, da regularidade da terra, sob pena de se autorizar 
edificação e consolidação de áreas não servidas e em contrariedade à lei.

 Na mesma toada, não se pode olvidar que a possibilidade da 
construção com finalidade residencial depende de análise individualizada da 
lei de zoneamento, uso e ocupação do solo incidente, bem como possíveis 
restrições ambientais ou outras áreas não edificáveis. Não por outra razão, estes 
são objetivos da assistência técnica, de acordo com o art. 2o, §2o, III e IV da Lei 
11.888/08:

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

(...)

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

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

 Outrossim, o diploma negligencia a responsabilidade pelo pagamento 
de eventuais taxas no processo de licenciamento da edificação. Usualmente, 
a aprovação de projetos arquitetônicos gera uma série de custos junto à 
municipalidade, não restando claro se esses projetos estarão isentos destas ou 
se serão arcadas pelo requerente. Em caso de isenção, o que não é inviável, 
recomenda-se remissão expressa à legislação municipal pertinente, tal como o 
Código de Obras.

68 É possível a concessão de assistência técnica em área de ocupação irregular, desde que haja 
a clara previsão de regularização dessas famílias no local, já formalizadas em um projeto de 
regularização fundiária, caso contrário tem-se o risco de oferecer subsídios públicos para uma 
edificação, que não poderá permanecer no local.
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 Assim, conquanto louvável a iniciativa municipal em prestar assistência 
técnica, para que essa ação não seja desviada de seu intuito mais nobre e 
tangencie o indevido exercício de atividade econômica pelo Poder Público fazem-
se necessárias importantes alterações, destacadamente: (i) estabelecimento 
claro de quem serão os beneficiários dessa política, utilizando critérios 
socioeconômicos e não de metragem das unidades habitacionais; (ii) conjugação 
da ação de fornecimento de projetos com a cesta de materiais de construção 
e produção de lotes urbanizados; (iii) especificação, na Lei, da necessidade de 
comprovar a regularidade do lote em questão bem como a possibilidade de 
edificar no mesmo, segundo análise do zoneamento incidente no imóvel; (iv) 
declinação de quem será responsável pelas custas do processo de licenciamento 
urbanístico ou se haverá isenção das taxas respectivas; (v) compatibilização, se 
ainda não o tiver feito, entre as ações propostas na presente Lei com as iniciativas 
previstas pelo Plano Local de Habitação de Interesse Social; (vi) incorporação 
dodo Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social ou 
de órgão colegiado com gestão democrática análogo nos processos e sistemas 
de seleção dos beneficiários.

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

 A Lei 502/2009 estabelece em seu artigo 2° que o Município fornecerá 
projetos com “modelos preestabelecidos” e que a taxa de anotação de 
responsabilidade técnica será suportada pelo proprietário. Todavia, cabe 
destacar que a elaboração de projetos arquitetônicos é atribuição exclusiva 
do profissional formado em arquitetura e urbanismo, por força do art. 2o, da 
superveniente Lei 12.378/2010 e da Resolução n° 51/2013 do Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo. De acordo com o Artigo 2°:

Art. 2° No âmbito dos campos de atuação relacionados nos incisos deste 
artigo, em conformidade com o que dispõe o art. 3° da Lei n° 12.378, de 
2010, ficam especificadas como privativas dos arquitetos e urbanistas as 
seguintes áreas de atuação:

I – DA ARQUITETURA E URBANISMO:

a) projeto arquitetônico de edificação ou de reforma de edificação;



156
V. 4: DIREITO À MORADIA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E PROGRAMAS HABITACIONAIS

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

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. 
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL. RESOLUÇÃO 51 
CAU/BR. LEGITIMIDADE. 1. Reconhecida a legalidade e a legitimidade da 
Resolução CAU/BR 51/2013 – uma vez que está amparada pelas diretrizes 
da Lei 12.378/2010 –, não se faz necessária a edição de resolução conjunta 
para validar matéria previamente regulada em legislação específica. 
2. Pedido de reconsideração a que se julga prejudicado. 3. Agravo de 
instrumento a que se dá provimento.

(TRF-1 – AG: 00764376320134010000, Relator: DESEMBARGADOR 
FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA, Data de Julgamento: 28/11/2014, 
OITAVA TURMA, Data de Publicação: 13/03/2015)

 Assim é necessário que fique comprovado que os projetos fornecidos 
terão o devido Registro de Responsabilidade Técnica, exigido pelo Conselho 
de Arquitetura e Urbanismo (CAU-BR), garantindo a responsabilidade do 
profissional, não apenas do autor do projeto, mas também daquele que 
provavelmente realizará adaptações no mesmo. Importa salientar, sob esta 
ótica, que a seleção dos profissionais habilitados deverá, no mínimo, seguir o 
rol e os procedimentos do art. 4o da Lei 11.888/2008, conferindo isonomia e 
credibilidade aos serviços prestados e evitando favorecimentos pessoais.

 Além das questões pertinentes ao profissional responsável é necessário 
problematizar a atividade de elaboração do projeto arquitetônico in re ipsa, 
bem como a possibilidade de fornecimentos de modelos prontos. Cediço que 
há parâmetros definidos pela NBR-13532, a fixar “as condições exigíveis para 
a elaboração de projetos de arquitetura para a construção de edificações”. A 
norma estabelece entre as etapas para o projeto de arquitetura a necessidade 
de produção das seguintes informações técnicas:

4.4.2.2 Informações técnicas a produzir:

a) registros de vistorias no local da futura edificação e de arquivos 
cadastrais (municipais, estaduais ou federais), incluindo os seguintes 
dados mínimos:

 – vizinhança da edificação (acidentes);
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 – leis municipais de parcelamento de solo e de zoneamento (registro de 
uso, recuos e afastamentos, coeficiente de construção, taxa de ocupação 
e gabaritos);

 – serviços públicos, companhias concessionárias (transporte coletivo), 
água, esgotos sanitários, escoamento de águas pluviais, energia elétrica 
em alta ou baixa tensão, iluminação pública, gás combustível, coleta de 
lixo e pavimentação;

 – terrenos destinados à edificação;

– orientação Norte-Sul, direção e sentido dos ventos predominantes;

(...)

 Destarte, o terreno é sempre um relevante condicionante para a devida 
elaboração do projeto, especialmente para a definição da implantação da 
edificação, não podendo este ser ignorado. A Lei n° 502/2009 negligencia tal 
aspecto ao definir que serão fornecidos “modelos preestabelecidos”. Não há, 
propriamente, óbice na utilização de um projeto preestabelecido, entretanto 
essa réplica indiscriminada do projeto arquitetônico demanda alguns cuidados. 
O primeiro deles sem dúvida alguma é a adequação deste ao terreno, pois isso 
determinará fatores como insolação, ventilação e acessos. Por isso mesmo a 
Resolução n° 52/2013 que aprovou o Código de Ética dos Arquitetos e Urbanistas 
tem entre seus princípios na obrigação com o interesse público:

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

 Há também que se lembrar que a elaboração de projetos arquitetônicos 
gera direitos autorais, que vincula obra projetada ao seu autor, de maneira que 
a reprodução de qualquer projeto exige a autorização do responsável. Nesse 
sentido a Resolução n° 67/2013 do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do 
Brasil determina:
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Art. 2° Constituem obras intelectuais protegidas, os projetos, obras 
e demais trabalhos técnicos de criação no âmbito da Arquitetura e 
Urbanismo, que conferem ao correspondente autor direitos autorais, 
em consonância com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 
10 de dezembro de 1948, com a Constituição da República Federativa do 
Brasil, de 1988, com a Lei n° 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, e demais 
dispositivos legais pertinentes.

(…)

Art. 5° Qualquer projeto ou trabalho técnico de criação só poderá ser 
repetido com a anuência do detentor do direito autoral patrimonial 
correspondente, respeitados os direitos autorais morais do autor.

 Assim a resolução delimita que o projeto, enquanto criação individual, 
só pode ser repetido com a anuência expressa do autor, caso contrário será 
categorizada como repetição indevida, sendo previstas inclusive sanções para 
tanto:

Art. 6° Para os efeitos desta Resolução considera-se:

I – Repetição indevida: reprodução integral de projeto ou outro trabalho 
técnico de criação em Arquitetura e Urbanismo, realizada em desacordo 
com o art. 5° desta Resolução e efetuada por pessoa física ou jurídica 
que é titular de algum direito patrimonial sobre a obra intelectual;

II – Cópia: reprodução integral de projeto ou outro trabalho técnico de 
criação em Arquitetura e Urbanismo, efetuada por pessoa física ou jurídica 
que não é titular de nenhum direito patrimonial sobre a obra intelectual.

 Não se pode admitir a repetição indevida de um projeto arquitetônico, 
ainda que pelo suposto contratante do mesmo – o Município de ... - mesmo 
porque sua viabilidade requer análise do terreno, nos termos da Resolução n° 
64/2013:

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

 Portanto, mesmo que se trate de projeto arquitetônico razoavelmente 
simples, pois envolve apenas o programa básico de residência e com área 
construída limitada, em todas as situações será necessário trabalho de um 
arquiteto urbanista para a adaptação do projeto ao lote, bem como a verificação 
de possíveis restrições urbanísticas e ambientais para a edificação, caso a caso. 
Há que se questionar se o Município em tela efetivamente possui corpo técnico 
próprio qualificado para executar as funções de  assistência técnica voltada para 
a habitação de interesse social e, caso contrário, que indique expressamente as 
parcerias e cooperações de que se valerá para tanto, sempre pautando-se na 
lisura administrativa, com processos lícitos, legítimos e transparentes.  
Ulteriormente, no que tange à vedação constitucional de exploração direta de  
atividade econômica pelo Estado (art. 173), vislumbra-se, em princípio, interesse 
social a justificar os serviços prestados à comunidade, devendo-se aperfeiçoar 
o marco regulatória para explicitá-lo e sem prejuízo de mais percuciente 
apreciação do douto Centro de Apoio Operacional de Proteção ao Patrimônio 
Público e à Ordem Tributária.

 É a consulta,

Curitiba, 18 de agosto de 2016.

ALBERTO VELLOZO MACHADO
Procurador de Justiça
Coordenador do CAOP-MAHU

LAURA ESMANHOTO BERTOL
Assessora Arquiteta e Urbanista

THIAGO DE AZEVEDO PINHEIRO HOSHINO
Assessor Jurídico
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NOTA TÉCNICA 03/2016

EMENTA: ROTEIRO DE FLUXOS PARA PROGRAMA MINHA 
CASA MINHA VIDA PÓS-CONTRATAÇÃO. PROPOSTA DE 
REGULAMENTAÇÃO DE CASOS DE POSSÍVEL EXCLUSÃO DOS 
BENEFICIÁRIOS DO CADASTRO NACIONAL DE MUTUÁRIOS 
(CADMUT). MEDIDA QUE PERMITIR NOVO ATENDIMENTO 
DA FAMÍLIA EM POLÍTICAS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE 
SOCIAL.  SITUAÇÕES PRÉ-OCUPAÇÃO DO IMÓVEL, PÓS-
OCUPAÇÃO EM CENÁRIO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA E 
DE ATESTADA INADEQUAÇÃO DA UNIDADE ÀS NECESSIDADES 
DE MORADIA. APRESENTAÇÃO AOS ÓRGÃOS E INSTITUIÇÕES 
DISCIPLINADORAS.

APRESENTAÇÃO

 Neste documento são apresentadas demandas regionais que apontam 
a necessidade de ampliação das situações relacionadas no artigo 2º da Portaria 
nº 469 de 4 de setembro de 2015 que dispõe sobre o distrato dos contratos de 
compra e venda com alienação fiduciária realizado com recursos do Fundo de 
Arrendamento Residencial (FAR) visando à retomada do imóvel e a substituição 
do beneficiário, bem como a proposição de fluxos para sua operacionalização no 
município de Curitiba e região metropolitana.

 Tais proposições se referem às dificuldades encontradas pelo ente 
público em garantir o atendimento de famílias em situação de fragilidade 
e segurança nos empreendimentos do Programa Minha Casa Minha Vida 
(PMCMV) em conformidade com as exigências da Portaria, em particular, 
daquelas dispostas no artigo 2º, inciso 1º. Tais disposições têm sido debatidas 
no Grupo de Trabalho dos Fluxos do Programa Minha Casa Minha Vida Pós-
Contratação com a participação de diferentes entidades do estado do Paraná.
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 A necessidade de ampliação das situações relacionadas no artigo 
2º e a definição de fluxos para sua operacionalização fundamentam-se nos 
pressupostos e desígnios contidos na legislação vigente do PMCMV e constituída 
sob o viés da garantia do direito de moradia resguardada na Carta Magna, no 
intuito não só do acesso, mas da permanência do direito. Neste intermeio, 
consideramos as seguintes conformações necessárias a sua aplicabilidade: o 
reconhecimento do engessamento das regras do programa e o atendimento das 
situações já existentes relacionadas a violência pela decorrência da inércia legal.

 Visando atender as demandas diagnosticadas e partindo do pressuposto 
mencionado acima o Grupo de Trabalho definiu três fluxos, bem como meios 
para sua operacionalização, sendo eles:

• FLUXO 1 – Famílias com contrato assinado, mas que ainda não ocuparam 
o imóvel;

• FLUXO 2 – Famílias com contrato assinado, que ocuparam o imóvel, mas 
que vivenciam situações de violência ou grave ameaça;

• FLUXO 3 – Famílias com contrato assinado, que identificaram 
inadequação do imóvel às suas necessidades de moradia.

 A fim de viabilizar a ampliação das situações relacionadas no artigo 
2º e a operacionalização dos fluxos se faz necessária, em algumas situações, 
a possibilidade não só de distrato dos contratos, mas de rescisão contratual 
entre o credor fiduciário e o fiduciante, permuta entre imóveis com operações 
de financiamento equivalentes, definição quanto às custas cartoriais pelo FAR 
e/ou beneficiário, a retirada do registro do Cadastro Nacional de Mutuários 
(CADMUT) e a extensão do conceito de violência, os quais serão apresentados 
ao longo deste documento.

 Se propõe ainda, para fins de enquadramento das exigências da 
Portaria nº 469/2015 quanto ao artigo 2º, inciso I, alínea a), que dispõe 
sobre a apresentação de ateste dos órgãos de segurança pública para fins de 
comprovação de imóvel invadido, a sua substituição pela elaboração de um 
parecer conclusivo da Rede Municipal Ampliada de Gestão Habitacional de 
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Curitiba (RMAGH) entendendo que a mesma compõe uma rede territorializada, 
multiprofissional e competente para definir as questões que envolvem o direito 
de novo atendimento a família com moradia e demais encaminhamentos que se 
fizerem necessários.

 Para fins de maiores esclarecimentos anexa-se desenho do FLUXO DO 
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA PÓS-CONTRATAÇÃO conforme proposto 
neste documento.

 

JUSTIFICATIVA

A formação do Grupo de Trabalho dos Fluxos do Programa Minha 
Casa Minha Vida Pós-Contratação, em meados de abril de 2015, que reúne 
representantes do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça 
de Habitação e Urbanismo – MPPR, da COHAB-CT, da Defensoria Pública do 
Estado do Paraná e da Caixa Econômica Federal – Gerência Regional do Paraná, 
foi motivada pelas dificuldades constatadas pela Companhia de Habitação 
Popular de Curitiba (COHAB-CT) em garantir o acompanhamento e atendimento 
de famílias que, por diferentes razões, não tiveram condições de permanecer 
no imóvel com o qual foram contempladas no âmbito do Programa Minha 
Casa Minha Vida. A despeito disso, as mesmas se enquadram nos critérios de 
interesse social e necessitam acessar a política pública de habitação para ter 
seu direito à moradia garantido. Dentre as diversas operações existentes no 
Programa Nacional de Habitação, este grupo enfoca exclusivamente aquelas 
que possuem recursos da integralização de cotas do FAR e atende famílias com 
renda de até R$1.600,00, também conhecida como “Faixa 1”.

A discussão precede a publicação da Portaria 469 de 04 de setembro 
de 2015 do Ministério das Cidades, da qual ressaltamos sua incipiência de 
contexto e fluxo. Tal Portaria foi aguardada pelos entes operadores da política 
de habitação como viabilizador de resolução das situações agravadas pela 
violência e de outras questões limites vivenciadas pelas famílias envolvendo 
os empreendimentos do PMCMV, contudo, seria necessário explicitar sua 
operacionalização, ampliar seu escopo, considerar as diversas realidades 
regionais e agregar operacionalizadores das políticas públicas de base territorial 
na análise situacional dos casos concretos de forma a garantir as famílias o pleno 
direito à moradia e à segurança.
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Assim, diante do conjunto de situações diagnosticadas pelos órgãos 
engajados na implementação da política habitacional, as quais não encontram 
adequada resposta nas normativas e protocolos atualmente adotados pelas 
instituições financeiras, o Grupo de Trabalho deliberou pela proposição de 
fluxos e procedimentos que possibilitem a não inserção ou a retirada de famílias 
beneficiárias do CADMUT e, consequentemente, a possibilidade de atendimento 
em um novo programa habitacional.

Tais fluxos se destinam, em princípio, àqueles beneficiários levados a 
deixar sua habitação em função de situações de violência física e/ou psíquica, 
consumada ou ameaçada, ou dentro de razoável período de adaptação pós-
ocupação em que se tenha evidenciado inviável a permanência da família no 
local, devido aos novos custos assumidos, tanto econômicos (novas taxas, 
tributos e impostos), quanto sociais (alterações de redes de solidariedade, 
aumento no tempo de deslocamento para trabalho e estudo, perda de vínculos 
familiares e comunitários, entre outros). Outrossim, após análise da legislação 
de regência da matéria, entendeu-se possível estender o mesmo fluxo de baixa 
cadastral àquelas famílias que firmaram o contrato, mas não chegaram a ocupar 
o imóvel que lhes foi destinado. Atualmente, a única forma possível de cancelar a 
inscrição dessas famílias no CADMUT é por demanda judicial, o que acarreta em 
uma longa espera para famílias que, muitas vezes, possuem urgência na solução 
de sua precariedade habitacional, além de aumentar o custo operacional e 
diminuir a eficiência do sistema como um todo, pela ausência de padronização 
de procedimentos.

De acordo com as atuais regras do programa, as subvenções econômicas 
do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR e do Fundo de Desenvolvimento 
Social – FDS (também conhecido como MCMV Entidades) não podem ser 
concedidas às famílias que tenham recebido benefício de natureza habitacional 
oriundo de recursos do Orçamento Geral da União (OGU), do FAR, do FDS 
ou FGTS (exclusivamente descontos habitacionais)69. Para o cumprimento 
dessa disposição, na ausência de um cadastro nacional de beneficiários das 

69  Lei 11.977, artigo 6°A, §8° 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 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.
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políticas de subsídios, conforme previsto pelo art. 14, VII da Lei 11.124/2005, 
está sendo utilizado, como forma de controle administrativo-operacional, o 
Cadastro Nacional de Mutuários (CADMUT). Destacamos que este cadastro 
foi criado pela Lei n°8.100/1990 com o intuito de garantir a não duplicidade 
de quitação pelo Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS) de 
saldos devedores por mutuários em contratos firmados no âmbito do Sistema 
Financeiro de Habitação. Portanto este cadastro precede o Sistema Nacional 
de Habitação de Interesse Social (Lei 11.124/2005) e a regulamentação do 
Programa Minha Casa Minha Vida (Lei 11.977/2009), não sendo estruturado 
com a finalidade de sistematizar informações referentes aos subsídios no âmbito 
de programas habitacionais de interesse social e por isto mesmo não permite 
o acompanhamento dos beneficiários e/ou controle de subsídios concedidos, 
muito menos o monitoramento dos objetivos da Política Nacional de Habitação.

Nesse sentido, é necessário destacar a existência de precedentes 
consolidados na Orientação Operacional n° 6/2013 do Ministério das Cidades 
e na Resolução n° 180/2011 do Conselho Curador do FDS. A OP 06/2013 emitiu 
orientações para a retirada do registro do CADMUT em favor dos “beneficiários 
cujos contratos não tiveram eficácia no âmbito do Programa de Subsídio à 
Habitação de Interesse Social (PSH) e do Programa Minha Casa Minha Vida 
– Oferta Pública de Recursos para municípios com população até 50.000 
habitantes”, abrangendo, entre as possibilidades de não eficácia do contrato, a 
substituição do beneficiário motivada por seu desinteresse no recebimento da 
unidade habitacional, configurada por ação ou omissão. Por sua vez, a Resolução 
n°180/2011 do Conselho Curador do FDS prevê a exclusão do CADMUT para 
mutuários que não usufruíram da moradia por terem sido substituídos por 
outro antes da finalização do empreendimento.

Destarte, em homenagem mesmo aos princípios da legalidade e 
da isonomia, vislumbra-se a possibilidade de adotar igual critério – o de não 
ocupação do imóvel – para os empreendimentos realizados com recursos 
do FAR. Conquanto, nas duas primeiras operações (FDS e oferta pública em 
municípios com menos de 50.000 habitantes), normalmente transcorra um 
prazo maior entre a assinatura do contrato e a entrega da unidade do que nos 
empreendimentos realizados com recursos do FAR, compreende-se que, caso o 
beneficiário venha a ser substituído por outro que atenda aos mesmos critérios 
de seleção, mantêm-se atendidos os objetivos da Política Nacional de Habitação. 
Portando não se desvirtua o direcionamento dos subsídios habitacionais para 
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aquela parcela da população destituída de capacidade de pagamento para 
adquirir sua habitação no mercado tradicional. Esta medida, aliás, é imperativa 
para adequar o formato do subsídio público ao perfil do déficit que se pretende 
sanar. Nas palavras de Eloy, Costa e Rosseto (2013, p. 18):

Outro aspecto de extrema importância é revelado no subsídio desatrelado 
do crédito – nas intervenções urbanas em áreas precárias, “favelas”, e 
na oferta de moradias para famílias de até R$1.600,00 do PMCMV. Sem 
essa desvinculação, apenas as famílias que conseguem acessar crédito 
se beneficiam dos subsídios, lógica perversa que exclui justamente as 
famílias que mais precisam. Este novo formato de subsídio amplia o 
atendimento e permite alinhar a destinação de subsídios ao perfil do 
déficit. (grifo nosso)

Importante frisar que o subsídio nas operações do MCMV – Faixa 1 
não está atrelado ao crédito, pois a família não tem a obrigação de retornar 
ao FAR um valor pré-determinado, como prevê o inciso I, §5°, art. 6A da Lei 
11.977/2009. Noutra lógica, o subsídio é concedido a cada prestação em 
complemento à capacidade de pagamento do beneficiário, sendo modulado 
conforme esta capacidade e não de acordo com uma prestação fixa.

Não se trata aqui de proteger aquelas famílias que, de algum modo, 
comercializaram seus imóveis, obtendo com isso ganho financeiro. Ao contrário, 
a tentativa é de justamente desestimular essa prática, ao permitir, em situações 
específicas, de acordo com o procedimento descrito a seguir, que a família 
devolva o imóvel ao Agente Operador, podendo o mesmo ser destinado a um 
novo beneficiário que se enquadre no perfil do programa e atenda aos critérios 
de seleção, em consonância com os objetivos do PMCMV.

Tal possibilidade justifica-se pela compreensão do direito à moradia 
a partir do Comentário Geral n.°4 do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais 
e Culturais da Organização das Nações Unidas, do qual o Brasil é signatário, 
que considera dentre os aspectos para a definição de moradia adequada uma 
localização tal que permita o acesso a oportunidades de emprego, serviços 
de saúde, escolas, creches e outras instalações sociais. A localização é, ainda, 
esmiuçada em cartilha da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência 
da República, que reconhece como parte integrante do direito à moradia 
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adequada o direito de escolher a própria residência, de determinar onde viver e 
de ter liberdade de movimento. Isto porque a definição de um local de moradia 
envolve não apenas as características físicas do imóvel (dimensões e qualidade), 
mas também, e principalmente, as preferências e necessidades específicas 
de cada família em relação à inserção urbana (proximidade ou facilidade de 
acesso ao local de trabalho, disponibilidade de serviços públicos no entorno, 
estabelecimento de redes de solidariedade, externalidades da vizinhança, etc.), 
aspectos estes que, com as possibilidades econômicas da família, podem se 
alterar ao longo do tempo.

FLUXO 01: FAMÍLIAS COM CONTRATO ASSINADO, EM 
EMPREENDIMENTOS RECÉM-ENTREGUES, MAS QUE NÃO PUDERAM 
OCUPAR O IMÓVEL OBJETO DO MESMO.

 O Fluxo 01 objetiva atender às famílias que possuem contrato assinado 
no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida (Faixa 1 – FAR), porém não 
ocuparam os imóveis a elas destinados em um prazo de até 60 dias após a 
entrega da unidade70. Segundo levantamento estatístico e estudos de caso da 
COHAB-CT, a não ocupação ocorre predominantemente pela impossibilidade de 
a família tomar posse do imóvel nas situações em que a unidade habitacional 
foi ocupada irregularmente por terceiros.

 Quando há a ocupação do imóvel por terceiros, o pedido de reintegração 
de posse é de responsabilidade da Caixa Econômica Federal, que permanece 
com a reserva de domínio da unidade, posto que é gestora do contrato e do 
Fundo de Arrendamento Residencial (FAR). Recomenda-se que o Ente Público, 
notifique a Caixa Econômica Federal, para que esta não confirme o cadastro junto 
ao sistema SIAC tome as providências necessárias para a reintegração na posse, 
inclusive eventualmente cumulada com ressarcimento de taxas ou dívidas. Tais 
valores, como, por exemplo, as taxas condominiais, não devem ser cobradas do 
beneficiário que jamais adentrou na posse do imóvel ou dele usufruiu.

70  Definiu-se o prazo de 60 dias como o limite entre a inserção do contrato no sistema de registro 
da CAIXA, denominado SIAC e a confirmação. Enquanto não houver confirmação, o contrato não 
há cadastro no CADMUT, o que permite o distrato sem prejuízo ao histórico do beneficiário junto 
ao CADMUT.
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Retomada a unidade, fica a cargo da Caixa Econômica Federal a 
responsabilidade de garantir que a mesma seja entregue ao beneficiário original 
livre de quaisquer ônus ou pendências e em perfeito estado de conservação.

Importante observar, no curso do processo de reintegração de posse, a 
condição de moradia da família beneficiária, sendo recomendado, em situações 
de risco, emergenciais ou outras devidamente justificadas através da análise e 
emissão de parecer das equipes de trabalho social, o encaminhamento prioritário 
para outro empreendimento habitacional ou para programas de atendimento 
provisório, até o desfecho do processo judicial. Após o distrato, orienta-se, caso 
necessário, a inscrição da família em outros programas habitacionais.

Rol exemplificativo de situações identificadas no FLUXO 1:

• A família não consegue ocupar o imóvel, pois foi invadido por terceiros, 
antes da entrega da sua unidade habitacional e não foi realizada a 
reintegração de posse em um tempo hábil de 60 dias;

• A família beneficiária foi ameaçada para não ocupar o imóvel, após a 
reintegração de posse;

FLUXO 02: FAMÍLIAS COM CONTRATO ASSINADO, QUE OCUPARAM O IMÓVEL, 
MAS VIVENCIAM SITUAÇÕES DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA

 O fluxo 02, visa responder às necessidades de famílias que residiam 
ou ainda residem em imóveis de empreendimentos habitacionais do Programa 
Minha Casa Minha Vida, porém em razão de conflitos ou impossibilidade de 
permanência, destacadamente em situações de ameaça à integridade física e 
psicológica, caracterizando uma situação de violência71 precisaram abandonar 
suas residências e já estejam residindo em outro local ou permanecem no 
imóvel, mas precisam sair.

71  Para a Organização Mundial de Saúde (OMS) violência é “o uso intencional da força física 
ou do poder, real ou em ameaça, contra si próprio, contra outra pessoa, ou contra um grupo ou 
uma comunidade, que resulte ou tenha grande possibilidade de resultar em lesão, morte, dano 
psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação”.
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 No Relatório Mundial sobre Violência e Saúde publicado pela 
Organização Mundial de Saúde em 2002, propõe-se uma tipologia dividida em 
três grandes categorias: a violência autoinfligida, a violência interpessoal e a 
violência coletiva. Consideramos na análise das situações e na construção dos 
fluxos, a violência interpessoal e a violência coletiva, vivenciadas pelas famílias 
e seus membros. A violência coletiva se expressa principalmente em ações 
relacionadas ao tráfico de drogas, o que ocasiona a expulsão das famílias de 
suas moradias, bem como põe em risco a vida de muitos.

Contudo, as famílias não estão expostas apenas às violências coletivas, 
mas também a violência interpessoal nas diferentes formas de relação abusiva72 
que estejam presentes, de modo continuado ou cíclico, nos vínculos entre 
membros de uma família. Estas situações geralmente são acompanhadas pelas 
redes de proteção à criança e ao adolescente, ao idoso, a mulher em situação de 
violência e não raras vezes, apesar de existirem mecanismos legais de punição 
do agressor, avalia-se pela necessidade de afastamento da pessoa e/ou da 
família do local onde sofreu o abuso, com a finalidade de preservação da sua 
integridade física e da própria vida.

 Antes da Portaria 469/2015 a única forma possível de realizar novo 
atendimento para as famílias que tiveram que abandonar ou foram expulsas 
das unidades habitacionais, ou vítimas de violência doméstica era por demanda 
judicial, com vistas o cancelamento da inscrição dessas famílias no CADMUT. 
Porém, com o advento da Portaria 469/2015 nas situações enumeradas no Art. 
2º torna viável o distrato dos contratos, a retomada do imóvel e a substituição 
do beneficiário, desde que comprovadas as situações relacionadas:

I – O imóvel foi invadido após a assinatura do contrato de compra e venda 
e antes ou após a ocupação pelo beneficiário;

II – Ruptura do grupo familiar do beneficiário em função de violência 
doméstica;

III – Medidas de proteção à testemunha na forma da legislação específica. 

72 Relação de abuso é a “forma de interação que, marcada por um contexto de desequilíbrio de 
poder, inclui condutas de uma das partes que, por ação ou omissão, ocasionam dano físico ou 
psicológico a outro membro da relação”, estando o desequilíbrio de poder dado. (Corsi, 1994).
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 Assim, abriu-se a possibilidade de que quando comprovada a invasão 
do imóvel e expulsão da família, violência doméstica, ou algum membro da 
família seja enquadrado em programas de proteção a testemunha, um novo 
atendimento ao beneficiário, deve ocorrer independente do processo de seleção 
e hierarquização ou cancelamento do CADMUT, contudo esta questão não foi 
prevista quando a família verificou a necessidade de sair de sua residência, 
antes que ocorresse uma fato que agrava-se contra sua vida e de seus familiares. 
Sugerimos que tal procedimento seja ampliado para atendimento destas famílias 
que tenha avaliada sua situação por meio de uma Rede Municipal Ampliada de 
Gestão Habitacional (RMAGH).

A proposta da RMAGH é de criar no município uma rede territorializada, 
em que participem os técnicos das políticas de saúde, assistência, educação e 
guarda municipal que atuem na localidade do empreendimento de residência 
da família, possibilitando a discussão conjunta com os profissionais da COHAB, 
Ministério Público e Defensoria Pública, a fim de analisarem a situação 
apresentada e emitir um parecer conclusivo.

O atendimento às famílias que enfrentam situações de violência 
requer vários encaminhamentos conjuntos e, algumas vezes necessita de 
acompanhamentos sistemáticos os quais devem ser encaminhados por diversos 
setores. A compreensão da violência, da mesma forma, deve ocorrer em sua 
totalidade, é um tema a ser abordado por diversos prismas. Constitui-se dessa 
forma um tema complexo e exige formas alternativas para o seu enfrentamento, 
do que aquelas apresentadas na Portaria 469/2015. Conclui-se, portanto, que 
este método de gestão em rede independe de uma escolha apenas teórico-
metodológica, e assume um caráter imperativo de trabalho.

Esta Rede possui condições técnicas de avaliar as situações vivenciadas 
pelo coletivo devido ao conhecimento construído na vivência do território e 
particularizado no atendimento contínuo das famílias. Ademais, são compostas 
por profissionais com função pública, pois possuem vínculo empregatício junto 
aos organismos e instituições que representam.

Consideramos ainda que este parecer deve substituir os documentos 
elencados no Art.º. 2, inciso 1º, alíneas a, b e c:
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§ 1º As situações previstas neste artigo serão comprovadas conforme 
segue: a) Situação prevista no inciso I, mediante ateste dos órgãos de 
segurança pública dos estados ou do Distrito Federal, e reconhecimento 
da IF responsável pela contratação da operação; b) Situação prevista no 
inciso II, mediante apresentação de decisão judicial; c) Situação prevista 
no inciso III, de violência e condição de testemunha protegida, que deverá 
ser atestada pelo conselho deliberativo dos programas estaduais ou do 
Distrito Federal, de proteção à testemunha ou por documento emitido 
pelo conselho deliberativo do programa de proteção federal.

 Tal proposição é alçada diante da dificuldade enfrentada na 
operacionalização desta Portaria pelos órgãos responsáveis que reside em especial 
no conteúdo do Art.º. 2, inciso 1º, alíneas a e b, considerando que não há uma 
concepção clara de qual seria o ateste dos órgãos de segurança pública (instalação 
de inquérito policial ou finalização deste? Simples boletim de ocorrência? 
Polícia Militar e/ou Civil é responsável?), bem como a dificuldade de inserção 
de uma demanda não existente e não pactuado dentro dos fluxos dos órgãos de 
segurança, além da sobrecarga de trabalhos já postas para Segurança Pública. 
Além disso, nem todas as situações devem ser tratadas de forma coercitiva, o que 
pode implicar em algumas situações de risco as famílias envolvidas.

Em relação a alínea b, não fica claro se a apresentação de decisão judicial 
deve manifestar sobre a questão da unidade habitacional, ou se seria referente as 
medidas protetivas relacionadas a ordem de afastamento do agressor do lar ou 
local de convivência da vítima, a fixação de limite mínimo de distância do agressor 
da vítima, ao abrigamento temporário por risco de vida, ou ainda da proteção de 
bens da vítima, conforme medidas descritas na Lei Maria da Penha (11340/06) ou 
outras.

Por fim, considerando o disposto, reforça-se a necessidade de obtermos 
meios de operacionalização da Portaria 469/2015, bem como ampliação do seu 
escopo de ação de forma imediata, devido o número abrangente de situações 
de violência nos diversos empreendimentos entregues no município de Curitiba, 
mediante os pareceres da Rede Municipal Ampliada de Gestão Habitacional 
(RMAGH).

Para além desta discussão, a proposta apresentada e a Portaria 
469/2015 não estabelece procedimentos que garanta para estas famílias o 
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direito à moradia, caso não haja disponibilidade de imóvel no município, pois 
uma vez inscritas no CADMUT não podem receber novos subsídios da política 
habitacional, tampouco existe previsão de permuta entre moradores dos 
empreendimentos.

Diante disso, destacamos que a exclusão de um beneficiário do CADMUT 
já é utilizada para as operações do Minha Casa Minha Vida, com recursos do 
Orçamento Geral da União, na modalidade Oferta Pública de Recursos para 
Municípios com população até 50.000 habitantes, de acordo com a Orientação 
Operacional n° 06/2013 do Ministério das Cidades (Departamento de Produção 
Habitacional):

As Instituições Financeiras (IF) e Agentes Financeiros (AF) do Sistema 
Financeiro de Habitação (SFH) deverão solicitar a exclusão do registro do 
benefício habitacional do CADMUT nos seguintes casos:

Substituição do beneficiário, motivada por seu desinteresse no 
recebimento da unidade habitacional, configurada por ação ou omissão; 
ou

Impossibilidade da conclusão e entrega da unidade habitacional que 
implique na devolução dos recursos; ou

Em atendimento à sentença judicial.

 

A orientação operacional prevê a possibilidade de excluir do CADMUT as 
famílias selecionadas e contempladas, mas que, por desinteresse, não ocuparam o 
imóvel a elas destinado, reconhecendo assim que essas não tiveram atendido seu 
direito à moradia digna, nem foram de fato beneficiárias de subsídio habitacional. 
A substituição do beneficiário, por uma família da mesma faixa de renda, garante 
que esse subsídio se mantenha destinado ao seu público-alvo, bem como confere 
efetividade e agilidade aos programas públicos de habitação, reconhecendo a 
importância de adequação da unidade habitacional ao seu usuário.

 Entendendo que o precedente pode ser adaptado para outras 
modalidades de financiamento do imóvel, propõe-se a exclusão do CADMUT no 
contexto do fluxo descrito a seguir.

Nos casos de conflitos ou impossibilidade de permanência, 
destacadamente em situações de ameaça à integridade física e psicológica, 
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dos beneficiários devem solicitar o distrato junto ao Ente Público, de forma 
autônoma ou encaminhados pelas redes de proteção, manifestando-se por 
meio de protocolo (manifestação formal do usuário referente a situação 
relatada no atendimento, anexado de documentos comprovatório do relato 
– notícia crime/ laudos periciais/entre outros). A situação apresentada 
pelo beneficiário será discutida com a Rede Municipal Ampliada de Gestão 
Habitacional (RMAGH), que fará um parecer conclusivo que será encaminhado 
para a CAIXA, junto com a manifestação formal do usuário. A CAIXA por sua 
vez, recebe a documentação e realiza os procedimentos administrativos: 
adequação contratual, retirada do nome do beneficiário do CADMUT, devolutiva 
para a COHAB com o objetivo de providenciarem conjuntamente a permuta 
por um imóvel em outro local – inclusive em outros municípios ou estados da 
federação -. ou atendimento prioritário em novo empreendimento73, conforme 
a situação: quando já saiu do imóvel devido as mesmas circunstâncias (A) e 
quando ainda reside no imóvel e precisa sair por situação de violência  (B).

Quanto à permuta, a COHAB identifica os imóveis possíveis de 
serem permutados entre os empreendimentos e famílias, considerando: 
a compatibilidade entre as diferentes operações de financiamento 
(Financiamento com recursos do FGTS, FAR, FDS ou oferta pública de recursos 
para Municípios até 50.000 habitantes); a localização do empreendimento; 
as condições do imóvel (habitabilidade), a concordância do ente público, as 
necessidades do beneficiário e sua aceitação expressa, ou seja, manifesta por 
escrito a sua vontade de realizar a permuta com o imóvel dentro das condições 
apresentadas e sem requerer eventual ressarcimento de investimento realizado 
no imóvel original. Essa manifestação pode se dar por escrito particular com 
registro firmado em cartório.

Havendo o cumprimento dos requisitos para compatibilidade e o 
aceite dos beneficiários, a Caixa Econômica Federal procederá às adequações 
contratuais cabíveis. Se não houver disponibilidade de imóvel, a família deverá 
receber atendimento habitacional provisório pelo Município.

 Cabe destacar que, uma vez identificada esta situação, é de competência 
dos responsáveis pelo trabalho técnico social (independentemente de terem 

73 Solicitar parecer jurídico para verificar se essas famílias podem compor a demanda fechada, 
estabelecendo um paralelo com o que ocorre atualmente com famílias de reassentamentos.
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vínculo funcional com o Município ou serem profissionais contratados ad 
hoc) a promoção da discussão junto a Rede Municipal Ampliada de Gestão 
Habitacional (RMAGH), bem como posterior formalização e comunicação à 
Caixa Econômica Federal para a realização do distrato, com a finalidade de 
garantir a maior celeridade possível, evitando a geração de dívidas sobre o 
imóvel, tais como taxas de condomínio, IPTU e demais obrigações.

Nesses casos, recomenda-se que o agente responsável pelo trabalho 
pós-ocupação, com o órgão gestor do contrato, verifique, antes de mais 
nada, a possibilidade de permuta entre unidades habitacionais de diferentes 
empreendimentos, inclusive em outros municípios ou estados da federação. 
Essa deve observar a compatibilidade entre as diferentes operações de 
financiamento (Financiamento com recursos do FGTS, FAR, FDS ou oferta 
pública de recursos para Municípios até 50.000 habitantes), a localização do 
empreendimento, as condições do imóvel (habitabilidade), as necessidades do 
beneficiário (e as motivações de seu desinteresse na unidade originalmente 
ofertada), a concordância expressa do beneficiário e do ente público. 
Havendo o cumprimento dos requisitos para compatibilidade e o aceite dos 
beneficiários, a Caixa Econômica Federal procederá às adequações contratuais 
cabíveis.

Nas situações em que a permuta não seja possível, o beneficiário e os 
órgãos intervenientes seguirão os procedimentos constantes no FLUXO 02-A.

No processo de adequação contratual, considera-se oportuno 
recomendar ajustes nas regras do programa de modo que se viabilize 
a incorporação dos custos advindos da escrituração e transferência de 
propriedade decorrente do novo imóvel adquirido, ao valor de financiamento 
deste, adicionando e rateando esse valor à prestação mensal devida pelo 
mutuário.

Recomenda-se, ainda, que os beneficiários que abandonaram o imóvel 
sem formalização do distrato e/ou rescisão contratual procurem assistência 
jurídica, inclusive da Defensoria Pública, para acompanhar o pedido e sanar 
possíveis passivos e saldos (prestações atrasadas, taxas de condomínio, 
tributos municipais).
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Rol exemplificativo de situações identificadas no FLUXO 2: 

(i) Família é expulsa da unidade habitacional pelo crime 
organizado;

(ii) Família teve um dos membros assassinados decorrentes da 
violência no local de moradia e teve que sair;

(iii) Família sofreu ameaças decorrentes conflitos verbais e/ou 
físicos com outros membros da comunidade e saiu da unidade 
habitacional para preservar a integridade física de seus 
membros;

(iv) Pessoas em situação de ameaça por membros da própria 
família e que tiveram que abandonar o imóvel;

(v) Mulher que sofre violência doméstica que abandonou unidade 
habitacional ou precisa sair para preservar a vida;

(vi) Situações de abuso sexual, agressões físicas ou psicológicas 
contra crianças e adolescentes cujos membros tiveram que 
abandonar o imóvel devido ameças dos agressores ou que 
precisam sair;

FLUXO 03: FAMÍLIAS QUE IDENTIFICARAM INADEQUAÇÃO DO IMÓVEL ÀS 
SUAS NECESSIDADES DE MORADIA

O Fluxo 03 corresponde à situação em que o imóvel se apresenta 
inadequado para as famílias beneficiárias. Esta inadequação é entendida 
como decorrente de alterações na composição da renda familiar, de vínculos 
empregatícios, mudanças de arranjos familiares (separações, necessidades de 
mudança de cidade), pela simples constatação de que a unidade não atende às 
suas necessidades74, ou ainda pela superveniente incapacidade de arcar com os 
custos da nova habitação.

74  Compreendida essa necessidade em termos de habitabilidade, disponibilidade de equipamentos 
públicos e localização, entre diversos fatores que integram o direito à moradia digna, de acordo 
com o já citado Comentário Geral n.°4 do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da 
Organização das Nações Unidas.
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Exemplos:

1. Separação de casal, cuja renda da parte que permaneceu na habitação 
não cobre custos ou logísticas no cuidado dos filhos, mas se residissem 
próximos a familiares, estes poderiam se solidarizar, levando filhos 
para a escola, permanecendo com os mesmos em suas casas até que o 
responsável retorne do trabalho.

2. Apesar de conhecer o empreendimento antes de firmar o contrato, 
o beneficiário não dimensionou que aumentariam os seus custos 
indiretos, como: pagar alguém para ficar com o filho entre o horário de 
término da escola e sua chegada em casa após o trabalho (onde residia 
antes, um familiar ou vizinho realizava esta atividade) e/ou diminuiria 
a renda (no local antigo, mantinha um trabalho informal com clientela 
fixa e regular).

3. Apesar de o beneficiário ser comunicado dos custos implicados para a 
obtenção do imóvel, tais como prestação e taxas de água e luz, alguns 
montantes somente são fixados após a efetiva ocupação, tais como 
a taxa de condomínio (decidida após a constituição do mesmo e as 
primeiras assembleias). Outros, como os custos com o transporte na 
nova localidade, apenas fazem perceptíveis seus impactos na renda 
familiar depois da mudança.

  

  Na circunstância na qual as famílias estão com contrato assinado, já 
constataram a inadequação do imóvel às suas necessidades de moradia, no 
prazo de até 12 meses após a entrega do empreendimento (B), cabe a equipe 
técnica do trabalho social de pós ocupação elaborar um estudo social75 , referente 
ao beneficiário e sua família, considerando as motivações da solicitação, após a 
Rede Municipal Ampliada de Gestão Habitacional avalia a situação com base no 
estudo social. O ente público encaminha a solicitação a CAIXA acompanhada do 
parecer conclusivo da RMAGH. A CAIXA realiza a rescisão contratual ou distrato 

75 O estudo social é um processo metodológico específico do serviço social, tem a finalidade de 
conhecer com profundidade e de forma crítica, uma determinada situação ou expressão da questão 
social na análise da situação vivida por determinados sujeitos ou grupos de sujeitos sociais sobre o 
qual fomos chamados a opinar, consiste numa utilização articulada de vários outros instrumentos: 
entrevistas individuais ou conjuntas, a observação, a visita domiciliar e análise de documentos.
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e a retirada do beneficiário do CADMUT. O ente publico verifica a necessidade 
do beneficiário cadastrar-se novamente para acessar habitação de interesse 
social se assim desejar, ou a existência de imóvel para permuta que atenda 
as necessidades do beneficiário. Nos casos de permuta recomenda-se ajustes 
nas regras do programa de modo que se viabilize a incorporação dos custos 
advindos da escrituração e transferência de propriedade decorrente do novo 
imóvel adquirido, ao valor de financiamento deste, adicionando e rateando esse 
valor à prestação mensal devida pelo mutuário. Nos casos de eventual permuta 
as custas cartoriais poderão ser pagas pelo beneficiário.

 No processo de distrato ou rescisão contratual recomenda-se que os 
custos sejam arcados pelo Far, considerando que apesar de formatado como 
alienação fiduciária em garantia entre o FAR, administrado pela Caixa Econômica 
Federal, e o beneficiário, o imóvel objeto do PMCMV-FAR tem a maior parte de 
seu valor subsidiada com recursos públicos, possuindo a natureza de programa 
social destinado a implementar o direito social à moradia. Resulta que a 
aquisição de imóveis pelo PMCMV-FAR aliena o imóvel por 120 meses a CAIXA, 
fato que exige a este ente a responder as demandas e anseios da população 
beneficiaria, que se referencia em tal instituição na busca da garantia do seu 
direito a moradia, quando o sente usurpado.

Nas hipóteses em que tal incompatibilidade seja identificada 
anteriormente à ocupação do mesmo, no prazo de 90 dias após a entrega 
(B), recomenda-se que o distrato seja efetivado após o encaminhamento de 
solicitação à Caixa Econômica Federal, por parte da Administração Direta ou 
Indireta municipal, desde que comprovado o interesse do mutuário em proceder 
ao distrato. Em seguida, procede-se conforme o rito do FLUXO 1, ou seja, a não 
confirmação do contrato no registro SIAC. pela CAIXA. Havendo interesse em 
adquirir outro imóvel em outra região da cidade, a família pode realizar novo 
cadastro para beneficiário na COHAB.

Rol exemplificativo de situações identificadas no FLUXO 3:

• Separação de casal, cuja renda da parte que permaneceu na habitação 
não cobre custos ou logísticas no cuidado dos filhos, mas se residissem 
próximos a familiares, estes poderiam se solidarizar, levando filhos 
para a escola, permanecendo com os mesmos em suas casas até que o 
responsável retorne do trabalho.
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• Apesar de conhecer o empreendimento antes de firmar o contrato, 
o beneficiário não dimensionou que aumentariam os seus custos 
indiretos, como: pagar alguém para ficar com o filho entre o horário de 
término da escola e sua chegada em casa após o trabalho (onde residia 
antes, um familiar ou vizinho realizava esta atividade) e/ou diminuiria 
a renda (no local antigo, mantinha um trabalho informal com clientela 
fixa e regular).

• Apesar de o beneficiário ser comunicado dos custos implicados para a 
obtenção do imóvel, tais como prestação e taxas de água e luz, alguns 
montantes somente são fixados após a efetiva ocupação, tais como 
a taxa de condomínio (decidida após a constituição do mesmo e as 
primeiras assembleias). Outros, como os custos com o transporte na 
nova localidade, apenas fazem perceptíveis seus impactos na renda 
familiar depois da mudança.
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RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA 
CONJUNTA N.º 001/2016

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas 
atribuições legais e com fundamento no artigo 127, caput, e artigo 129, 
incisos II e III, ambos da Constituição Federal; artigo 120, incisos II e III, da 
Constituição do Estado do Paraná; artigo 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei 
n.º 8.625/93; e artigo 58, inciso VII, da Lei Complementar Estadual n.º 85/99, 
e no bojo do Procedimento Administrativo n° MPPR-0046.16.067902-6 do 
Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção ao Meio 
Ambiente e Habitação e Urbanismo e do Procedimento Administrativo n° 
MPPR-0046.15.015432-9 do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de 
Justiça de Proteção aos Direitos Humanos.

Considerando que o direito à moradia é reconhecido pela Declaração 
Universal dos Direitos Humanos (Nações Unidas, 1948) e pelo Pacto 
Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, do qual o Brasil é 
signatário, como elemento fundamental para um padrão de vida adequado. 
E que este só pode ser assegurado se atendidos de forma plena os seguintes 
requisitos: liberdade (proteção contra remoção forçada, destruição arbitrária 
e demolição da casa própria, direito de ser livre de interferências na sua casa, à 
privacidade e à família, direito de escolher a própria residência, de determinar 
onde viver e de ter liberdade de movimento), garantias (segurança da posse, 
restituição da moradia, da terra e da propriedade, acesso igualitário e não 
discriminatório à moradia adequada, participação, em níveis internacional e 
comunitário, na tomada de decisões referentes à moradia) e proteções (contra 
remoções forçadas).

Considerando o Comentário Geral n° 04 do Conselho de Direitos 
Humanos da ONU sobre o Pacto Internacional de Direitos Humanos Econômicos, 
Sociais e Culturais, que caracteriza as dimensões várias do direito à moradia 
adequada, entre elas: “segurança legal da posse”, “disponibilidade de serviços”, 
“localização”, “adequação cultural”, “custo acessível”, “habitabilidade”, 
“acessibilidade”, destacando-se, para o cenário em tela, os três últimos:
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c. Custo acessível. Os custos financeiros de um domicílio associados à 
habitação deveriam ser a um nível tal que a obtenção e satisfação de 
outras necessidades básicas não sejam ameaçadas ou comprometidas. 
Passos deveriam ser tomados pelos Estados-partes por uma cultura 
de direitos humanos para assegurar que a porcentagem dos custos 
relacionados à habitação seja, em geral, mensurada de acordo com 
os níveis de renda. Estados-partes deveriam estabelecer subsídios 
habitacionais para aqueles incapazes de arcar com os custos da 
habitação, tais como formas e níveis de financiamento habitacional que 
adequadamente refletem necessidades de habitação. De acordo com o 
princípio dos custos acessíveis, os possuidores deveriam ser protegidos 
por meios apropriados contra níveis de aluguel ou aumentos de aluguel 
não razoáveis. Em sociedades em que materiais naturais constituem 
as principais fontes de materiais para construção, passos deveriam ser 
tomados pelos Estados-partes para assegurar a disponibilidade desses 
materiais.

d. Habitabilidade. A habitação adequada deve ser habitável, em termos 
de prover os habitantes com espaço adequado e protegê-los do frio, 
umidade, calor, chuva, vento ou outras ameaças à saúde, riscos estruturais 
e riscos de doença. A segurança física dos ocupantes deve ser garantida. 
O Comitê estimula os Estados-partes a, de modo abrangente, aplicar 
os Princípios de Saúde na Habitação, preparados pela OMS, que veem 
a habitação como o fator ambiental mais frequentemente associado a 
condições para doenças em análises epidemiológicas, isto é, condições 
de habitação e de vida inadequadas e deficientes são invariavelmente 
associadas com as mais altas taxas de mortalidade e morbidade.

e. Acessibilidade. Habitações adequadas devem ser acessíveis àqueles 
com titularidade a elas. A grupos desfavorecidos deve ser concedido 
acesso total e sustentável a recursos de habitação adequada. Assim, a 
grupos desfavorecidos como idosos, crianças, pessoas com deficiência, 
os doentes terminais, os portadores de HIV, pessoas com problemas 
crônicos de saúde, os doentes mentais, vítimas de desastres naturais, 
pessoas vivendo em áreas propensas a desastres, e outros deveriam 
ser assegurados um patamar de consideração prioritária na esfera 
habitacional. Leis e políticas habitacionais deveriam levar em conta 
as necessidades especiais de habitação desses grupos. Internamente, 
muitos Estados-partes, aumentando o acesso à terra àqueles que não 
a possuem ou a segmentos empobrecidos da sociedade, deveriam 
constituir uma meta central de políticas. Obrigações governamentais 
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precisam ser desenvolvidas, objetivando substanciar o direito de todos 
a um lugar seguro para viver com paz e dignidade, incluindo o acesso ao 
terreno como um direito reconhecido.

Considerando que o Comentário Geral n. 04 do Conselho de Direitos 
Humanos da ONU sobre o Pacto Internacional de Direitos Humanos Econômicos, 
Sociais e Culturais, assegura o direito à moradia adequada a todos, independente 
de sua organização ou não em torno de um núcleo familiar, garantindo assim 
o direito à moradia adequada tanto para famílias quanto para indivíduos, 
independente da idade, da situação econômica, filiações a grupos, posição 
social ou qualquer outro fator dessa natureza.

Considerando as recomendações emitidas pela Relatoria Especial de 
Direito à Moradia Adequada da ONU, aprovadas por seu Conselho de Direitos 
Humanos em 04 de março de 2016, sobretudo os itens ‘b’ e ‘i’ do Informe A/
HRC/31/54, aplicáveis ao Estado brasileiro, como um todo, e também aos 
governos e poderes locais:

b) Todos os Estados devem preparar e aplicar, em caráter imediato, 
estratégias coordenadas embasadas nos direitos humanos para prevenir 
e eliminar a falta de moradia (...)

i) Os governos nacionais e locais devem voltar a assumir a função e o 
compromisso de proporcionar proteção social e assegurar o acesso dos 
grupos marginalizados e vulneráveis à moradia adequada, reafirmando 
que a moradia é um direito humano e não uma mercadoria (…)

Considerando que a dignidade da pessoa humana é corolário do 
ordenamento jurídico brasileiro estampado no art. 1o, III da Constituição 
Brasileira de 1988, e que a erradicação da pobreza e das desigualdades é 
objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, segundo o art. 3o, III da 
mesma Carta Magna.

Considerando que, nos termos do artigo 6º, caput, da Constituição da 
República Federativa do Brasil, a moradia se consubstancia em direito social 
com cuja concretização progressiva está comprometido tanto o Estado como a 
sociedade;
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Considerando que é competência comum da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios promover programas de construção de 
moradias e a melhoria das condições habitacionais, como preconiza o art. 23, IX 
da Constituição Brasileira de 1988.

Considerando que a Lei 11.124/2005, que dispõe sobre o Sistema 
Nacional de Habitação de Interesse Social e o Fundo Nacional de Habitação de 
Interesse Social, colaciona entre seus princípios a “moradia digna como vetor 
de inclusão social”, a “compatibilidade e integração das políticas habitacionais 
federal, estadual, do Distrito Federal e municipal, bem como das demais 
políticas setoriais de desenvolvimento urbano, ambientais e de inclusão social” 
e a “democratização, descentralização, controle social e transparência nos 
procedimentos decisórios” (Art. 4°, I, a, b, c)

Considerando que o Plano Nacional de Habitação76 prevê o 
direcionamento dos recursos municipais e estaduais para a complementação 
de ações desenvolvidas pela União, operações estruturadas próprias, subsídios 
adicionais, constituição de reservas fundiárias e atendimentos emergenciais:

No caso de estados e municípios, foram estimados recursos para custeio e 
para programas próprios, que possam complementar a ação desenvolvida 
de forma articulada com a União, como operações estruturadas próprias, 
subsídios adicionais, constituição de reservas fundiárias, atendimentos 
emergenciais etc77.

Considerando que os subsídios da política habitacional, devem 
ser direcionados para os grupos de menor renda e, portanto, com maior 
dificuldade de acesso ao mercado formal e aos financiamentos habitacionais 
existentes, definidos pelo Plano Nacional de Habitação como o Grupo de 
Atendimento I e II:

76 Resolução Recomendada n° 85/2010 do Concidades recomenda a aprovação do PlanHab.

77 MINISTÉRIO DAS CIDADES. Plano Nacional de Habitação. Brasília: Ministério das Cidades/ 
Secretaria Nacional de Habitação, 2010, p.177, disponível em: http://www.cidades.gov.br/images/
stories/ArquivosSNH/ArquivosPDF/Publicacoes/Publiicacao_PlanHab_Capa.pdf
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As premissas para utilização dos recursos do Orçamento Geral da União/
FNHIS, que preveem uma contrapartida média de 30% dos entes federativos 
em todos os repasses a estados, DF e municípios, foram as seguintes:

(...)

- Produção de unidades novas destinadas ao Grupo 1;

- Carta Subsídio destinada ao subsídio de complemento para a produção 
ou aquisição de unidade nova destinada ao Grupo 2;

- Operações públicas estruturadas para produção de unidades novas 
destinadas ao Grupo 2;78 (Plano Nacional de Habitação, p. 174)

Considerando que o Plano Estadual de Habitação de Interesse Social 
(PEHIS) prevê o atendimento prioritário à população de mais baixa renda (até 
3 salários mínimos), destinando 100% dos recursos não onerosos para famílias 
com até 03 salários mínimos, priorizando sempre a menor renda79.

CONSIDERANDO a situação de extrema vulnerabilidade social das 
pessoas em situação de rua, juridicamente caracterizadas – conforme o 
parágrafo único do art. 1º do Decreto n. 7.053/2009, que instituiu a Política 
Nacional para as Pessoas em Situação de Rua – como: indivíduo pertencente 
a grupo populacional heterogêneo que possui em comum a pobreza extrema, 
vínculos familiares interrompidos ou fragilizados e inexistência de moradia 
convencional regular, utilizando os logradouros públicos e as áreas degradadas 
como espaço de moradia e de sustento, de forma temporária ou permanente, 
bem como as unidades de acolhimento para pernoite temporário ou como 
moradia provisória;

Considerando que a Política Nacional para a População em Situação 
de Rua e seu Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento 
criados pelo Decreto n° 7.053/2009 prevê a implementação daquela de forma 
descentralizada e articulada entre a União e os demais entes federativos que a 
ela aderirem por meio de instrumento próprio (Art. 2°).

78 Idem, Ibidem, p. 174. http://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosSNH/ArquivosPDF/
Publicacoes/Publiicacao_PlanHab_Capa.pdf

79 COHAPAR (Companhia de Habitação do Paraná). Plano Estadual de Habitação de Interesse Social 
do Paraná PEHIS-PR. Curitiba: COHAPAR, 2012, p. 262. Disponível em: http://www.cohapar.pr.gov.
br/arquivos/File/Banner%20Pehis/Partes_Pehis_fev_2013/PEHIS_PARTE2.pdf
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Considerando que a Política Nacional para a População em situação de 
Rua tem entre seus objetivos “assegurar o acesso amplo, simplificado e seguro 
aos serviços e programas que integram as políticas públicas de saúde, educação, 
previdência, assistência social, moradia, segurança, cultura, esporte, lazer, 
trabalho e renda;” e “adotar padrão básico de qualidade, segurança e conforto 
na estruturação e reestruturação dos serviços de acolhimento temporários, de 
acordo com o disposto no art. 8o;” (Art. 7 °, I e XI).

Considerando que o acolhimento temporário da população em 
situação de rua deverá obedecer a um padrão básico de qualidade, segurança 
e conforto observando “limite de capacidade, regras de funcionamento e 
convivência, acessibilidade,  salubridade e distribuição geográfica das unidades 
de acolhimento nas áreas urbanas, respeitado o direito de permanência da 
população em situação de rua, preferencialmente nas cidades ou nos centros 
urbanos.” de acordo com o previsto no Art. 8° da Política Nacional para a 
População em Situação de Rua.  

Considerando que é atribuição do Comitê Intersetorial de 
Acompanhamento e Monitoramento da Política Nacional para a População 
em Situação de Rua “elaborar planos de ação periódicos com o detalhamento 
das estratégias de implementação da Política Nacional para a População em 
Situação de Rua, especialmente quanto às metas, objetivos e responsabilidades, 
considerando as propostas elaboradas pelo Grupo de Trabalho Interministerial 
instituído pelo Decreto de 25 de outubro de 2006;” (Art. 10°, I).

Considerando as ações estratégicas propostas elaboradas pelo 
supramencionado Grupo de Trabalho Interministerial na seção específica de 
Desenvolvimento Urbano/Habitação:

1. Criação de alternativas de moradia para população em situação de rua 
nos projetos habitacionais financiados pelo Governo Federal;

2. Desenvolvimento e implementação de uma política de Locação Social, 
articulada a outros ministérios e a governos municipais e estaduais, 
contemplando a possibilidade de estabelecimento de bolsas aluguel e/
ou alternativas de moradia compartilhadas, com período máximo de 
recebimento do benefício;

3. Desenvolvimento de projetos de reforma de imóveis públicos para 
uso habitacional e enquadramento da população em situação de rua nos 
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programas de habitação de interesse social existentes, com ênfase nas 
áreas centrais urbanas.

4. Disponibilização de imóveis vazios nos centros urbanos, por meio da 
articulação entre as esferas de governo para viabilização de projetos de 
moradia para a população de rua;

5. Incorporação de projetos de geração de emprego e renda, 
associativismo e capacitação profissional em processos de planejamento 
das áreas centrais;

6. Mobilização e articulação dos atores no que tange a habitação e 
trabalho social especificamente voltados para a população em situação 
de rua;

7. Inclusão de critérios de priorização de projetos que levem em 
consideração a população em situação de rua nos programas habitacionais 
financiados pelo Governo Federal, 1 notadamente o FNHIS (Fundo 
Nacional de Habitação de Interesse Social) e o FGTS (Fundo de garantia 
por Tempo de Serviço);

8. Garantia de integração entre habitação e meios de sobrevivência, tais 
como proximidade dos locais de trabalho, facilidade de transporte, infra-
estrutura, etc.;

9. Promoção de diálogo entre o Ministério das Cidades e a Caixa Econômica 
Federal para a revisão e reformulação das modalidades previstas em 
programas de habitação de interesse social

Considerando que a Portaria n° 163 de 06 maio de 2016 do Ministério 
das Cidade, estabelece entre um dos critérios adicionais possíveis para a 
priorização do atendimento no Programa Minha Casa, Minha Vida (operações 
realizada com recursos do FAR e do FDS), naqueles Estados e Municípios que 
optam por estabelecê-los, estão “as famílias que se encontrem em situação 
de rua e que recebam acompanhamento socioassistencial do Distrito Federal, 
estado ou município, ou de instituições privadas sem fins lucrativos, com 
Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) e que 
trabalhem em parceria com o poder público, comprovado por declaração do 
ente público ou da instituição”;  

Considerando que o Comitê Intersetorial de Acompanhamento  e 
Monitoramento da Política para População em Situação de Rua no Estado do 
Paraná (CIAMP Rua – PR), criado pelo Decreto Estadual n° 2405/2015, tem entre 
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suas atribuições “avaliar, propor e participar do monitoramento de políticas 
destinadas à promoção, sistematização e ao desenvolvimento da proteção dos 
direitos humanos da população em situação de rua” (art. 3o, I);

Considerando que o Sistema Estadual de Habitação de Interesse Social 
– SEHIS, instituído pela Lei Complementar Estadual 119/2007, tem o objetivo 
de “viabilizar e promover o acesso à habitação urbana e rural para a população 
de menor renda, implementando políticas e programas de investimentos e 
subsídios” (art. 1o, II);

Considerando que o referido SEHIS também deve “articular, 
compatibilizar, acompanhar e apoiar a atuação dos órgãos e entidades que 
desempenham funções no campo da habitação de interesse social” (art. 1o, I), 
sendo coordenado pela Companhia de Habitação do Paraná – COHAPAR (art. 
3o, II);

Considerando que, a despeito das atribuições da COHAPAR, a mesma 
não tem assento no CIAMP-Rua/PR, estando ausente do rol de secretarias 
e órgãos representantes do Poder Executivo Estadual (art. 5o do Decreto 
2405/2015), trazendo prejuízos ao escopo do Comitê de promoção e proteção 
dos direitos humanos, sobretudo do direito humano à moradia digna (art. 3o, IV 
do diploma supra);

Considerando a Informação Técnica 046/2016 da Diretoria do 
Departamento de Direitos Humanos e Cidadania da Secretaria de Estado da 
Justiça, Trabalho e Direitos Humanos (fl. 12 do PA MPPR-0046.16.067902-6), 
segundo a qual a SEJU/PR concorda “que moradia digna é uma das prioridades 
ao atendimento da população em situação de rua” e comunica que solicitou 
“indicação de representantes titular e suplente da Companhia de Habitação do 
Paraná – COHAPAR, para acompanhar o Comitê, quando o assunto for habitação”;

Considerando as diretrizes do Conselho Nacional do Ministério Público 
para a Defesa dos Direitos da População em Situação de Rua, entre elas,   “a 
garantia da observância da Lei n. 11.124/2005, que dispõe sobre Sistema 
Nacional de Habitação de Interesse Social, especialmente no que tange à 
aplicação dos recursos oriundos dos Fundos Nacional, Estaduais, municipais e 
do Distrito Federal de Habitação de Interesse Social”80;

80 CNMP. Defesa Dos Direitos Das Pessoas Em Situação De Rua: Guia De Atuação Ministerial. 2015, p. 33.
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Considerando que o Ministério Público do Estado do Paraná (art. 
8o, I do Decreto Estadual 2405/2015) participa do Comitê Intersetorial de 
Acompanhamento e Monitoramento da Política da População em Situação de 
Rua no Estado do Paraná – CIAMP Rua – PR;

Considerando o direito ao mínimo existencial, no qual o direito à 
moradia acha-se incorporado, e os precedentes do Supremo Tribunal Federal 
que afastam o argumento da reserva do possível, à luz da dignidade da pessoa 
humana:

A cláusula da reserva do possível – que não pode ser invocada, pelo 
Poder Público, com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar 
a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição 
- encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo 
existencial, que representa, no contexto de nosso ordenamento positivo, 
emanação direta do postulado da essencial dignidade da pessoa humana. 
Doutrina. Precedentes

(...)

A noção de “mínimo existencial”, que resulta, por implicitude, de 
determinados preceitos constitucionais (CF, art. 1º, III, e art. 3º, III), 
compreende um complexo de prerrogativas cuja concretização revela-se 
capaz de garantir condições adequadas de existência digna, em ordem 
a assegurar, à pessoa, acesso efetivo ao direito geral de liberdade e, 
também, a prestações positivas originárias do Estado, viabilizadoras da 
plena fruição de direitos sociais básicos, tais como o direito à educação, o 
direito à proteção integral da criança e do adolescente, o direito à saúde, 
o direito à assistência social, o direito à moradia, o direito à alimentação 
e o direito à segurança. (STF - ARE: 639337 SP, Relator: Min. CELSO DE 
MELLO, Data de Julgamento: 21/06/2011,  Data de Publicação: DJe-123 
DIVULG 28/06/2011 PUBLIC 29/06/2011)

(…) É que, se tais Poderes do Estado agirem de modo irrazoável ou 
procederem com a clara intenção de neutralizar, comprometendo-a, 
a eficácia dos direitos sociais, econômicos e culturais, afetando, como 
decorrência causal de uma injustificável inércia estatal ou de um 
abusivo comportamento governamental, aquele núcleo intangível 
consubstanciador de um conjunto irredutível de condições mínimas 
necessárias a uma existência digna e essenciais à própria sobrevivência do 
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indivíduo, aí, então, justificar-se-á, como precedentemente já enfatizado 
– e até mesmo por razões fundadas em um imperativo éticojurídico –, a 
possibilidade de intervenção do Poder Judiciário, em ordem a viabilizar, a 
todos, o acesso aos bens cuja fruição lhes haja sido injustamente recusada 
pelo Estado. (STF. ADPF 45/DF: Políticas Públicas - Intervenção Judicial - 
“Reserva do Possível”. Transcrições. Informativo 345, Brasília, 26 a 30 de 
abril de 2004).

 Considerando a jurisprudência que reconhece o dever do Estado, em 
garantir soluções de moradia digna e mecanismos de emergencial atendimento, 
em situações de grave vulnerabilidade social e, especialmente, em situação de 
rua ou desalojamento ou abrigamento inadequado, sem violação da separação 
dos poderes:

APELAÇÃO - Município de Jundiaí - Aluguel-social em favor de deficiência 
física (cadeirante), em quadro de extrema vulnerabilidade social e 
fragilidade familiar, sem abrigo e vivendo nas ruas (com seu companheiro 
e um menor impúbere), pelas tristes contingências da vida - Legitimidade 
passiva da municipalidade reconhecida, in casu, ante os normativos 
locais e federais, em linha etiológica e principiológica como os valores 
constitucionais de singular proteção à dignidade da pessoa humana, à 
família e aos cidadãos em extrema necessidade de assistência social - 
Responsabilidade compartilhada dos entes públicos – Sistema Único de 
Assistência Social (SUAS) - Provas que atestam ser a autora deficiente 
física, incapaz para o sustento próprio e de seu filho menor impúbere, 
ambos em situação de rua - Vinculação expressa da legislação local (Lei 
Municipal nº 8.265/2014) à Lei Orgânica da Assistência Social-LOAS 
(Lei Federal nº 8.742/93) - Município que, inclusive, recebe repasse de 
verbas do Governo Central, de vinculação legal e cogente à assistência 
aos necessitados, conforme, ainda, a vinculação à Política Nacional 
de Assistência Social-PNAS/2004 - Aplicação, ademais, do Estatuto da 
Pessoa com Deficiência Física (Lei Federal nº 13.146/2015, art. 31, caput 
e §2º), que impõe o socorro por moradia digna/residência inclusiva, 
ante o princípio da proteção integral, no âmbito do SUAS - Ausência de 
regulamentação do benefício do aluguel-social na norma local que não 
impede a sua concessão, clamando para a atuação do Poder Judiciário 
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na tutela do direito ofendido - Interpretação extensiva sistemática e 
teleológica, bem como aplicação analógica do benefício do aluguel-
social (auxílio-moradia) previsto na Lei Municipal nº 8.122/2013 (para 
desabrigados resultantes de catástrofes), nela colhendo os critérios 
econômicos e temporais do benefício - Sentença reformada - Extinção 
do feito sem julgamento do mérito afastada - Decreto de procedência 
da demanda, com realinhamento dos efeitos da sucumbência - RECURSO 
PROVIDO.

(AC 0002017-67.2014.8.26.0309  - TJSP – Des. Vicente de Abreu Amadei – 
Julgamento: 15/12/2015 – Primeira Câmara de Direito Público)

Apelação – família desalojada da residência onde vivia – mudança para 
local precário e impróprio – reconhecimento à locação social nos termos 
da lei municipal – situação equivalente à ausência de residência – direito à 
moradia– reconhecimento que confere apenas direito ao cadastramento 
municipal com a inserção da família na lista cronológica – obrigação 
da Municipalidade de apresentar a “lista” necessária para aquilatar ou 
verificar o exato cumprimento da ordem judicial – ônus sucumbenciais 
invertidos – sentença reformada. Dá-se provimento ao recurso.

(AC 1000155-71.2015.8.26.0224  - TJSP – Des. Venicio Salles – Julgamento: 
17/12/2015 – Décima Segunda Câmara de Direito Público)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA 
COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA, “ALUGUEL SOCIAL”. 
PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. FATO OCORRIDO EM 2006. AUTORA 
QUE REALIZOU PEDIDO ADMINISTRATIVAMENTE REQUERENDO O 
AUXÍLIO MORADIA. OMISSÃO DO MUNICÍPIO. RECONHECIMENTO 
ADMINISTRATIVO DO DIREITO DA AUTORA. INTERRUPÇÃO DA 
PRESCRIÇÃO. ART. 202 DO CÓDIGO CIVIL. MÉRITO. DIREITO SOCIAL E 
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. NORMA PROGRAMÁTICA – POLÍTICA 
PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI Nº8.742/93 (LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA 
SOCIAL). DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL PELO MUNICÍPIO. LOCAL DE 
RISCO. VULNERABILIDADE. PESSOA IDOSA. DEVER DO MUNICÍPIO EM 
PROVIDENCIAR MORADIA ADEQUADA. POLÍTICAS PÚBLICAS E O PODER 
JUDICIÁRIO. SEPARAÇÃO DE PODERES. AO PODER JUDICIÁRIO INCUMBE 
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A EFETIVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO ORDENAMENTO JURÍDICO. ENTE 
POLÍTICO SUBMETIDO AO JUDICIÁRIO EM RAZÃO DE DESCUMPRIMENTO 
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESERVA DO POSSÍVEL. RAZOABILIDADE, 
PROPORCIONALIDADE E ORÇAMENTO FINANCEIRO. LAPSO TEMPORAL 
ENTRE A DESOCUPAÇÃO (2006) E O INGRESSO DA AÇÃO JUDICIAL 
QUE POSSIBILITOU AO MUNICÍPIO INCLUIR O CUSTEIO DO AUXÍLIO 
NO ORÇAMENTO MUNICIPAL. OMISSÃO NÃO JUSTIFICADA. AUSÊNCIA 
DE PROVA DA INSUFICIÊNCIA ORÇAMENTÁRIA. DEVER DE PRESTAR 
ATENDIMENTO À AUTORA DESALOJADA POR ORDEM DO MUNICÍPIO. (...).

(TJPR – 3ª Cível – ACR – 1465362-2 – Paranavaí – Rel.: José Sebastião 
Fagundes Cunha – Unânime -  - J. 05.04.2016)

EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 
Direito Constitucional. Direito à moradia e aluguel social. Catástrofe 
Natural. Chuvas. Interdição de imóvel. Violação do princípio da 
separação dos poderes. Não ocorrência. Violação do princípio da 
reserva de plenário. Inexistência. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, 
em situações excepcionais, pode determinar que a Administração 
Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente 
reconhecidos como essenciais, como é o caso do direito à moradia, sem 
que isso configure violação do princípio da separação dos poderes. (…) 
3. Agravo regimental não provido

(STF. A G .REG. 914.634 – RJ. Segunda Turma. Rel.: Min; Dias Toffoli. DJ: 
15/12/2015)

EMENTA: OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALOJAMENTO EM GINÁSIO DE ESPORTE. 
OFENSA À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DIREITO FUNDAMENTAL 
À MORADIA. PROGRAMA “LAR SOLIDÁRIO”. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. 
BOLSA-ALUGUEL. Não atende à dignidade da pessoa humana ou ao 
direito fundamental à moradia o alojamento, por tempo indeterminado, 
do agravado, junto com demais pessoas, em ginásio de esporte, em 
razão da desocupação da área até então por eles habitada. 2. À guisa 
do cumprimento da Constituição Federal, deve o ente municipal 
contribuir com “bolsa-aluguel” àqueles que encontram-se em situação de 
vulnerabilidade e risco social, em razão de necessidade de adaptações de 
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moradia, aplicando, ainda que por analogia, a Lei Municipal nº 5.990/2011, 
naquilo que não confrontar com a carta constitucional. 3. Não se mitiga 
um direito fundamental por simples exigência administrativa, qual seja 
o cadastro prévio no programa, como prevê o art. 4º, VII, da citada Lei. 
Recurso conhecido, mas desprovido.

(TJGO; AC 0379926-54.2013.8.09.0137; 6ª C.Cív.; Rel. Des. Norival 
Santome; DJGO 19/10/2015; p. 316)

Considerando que cabe ao Ministério Público a tutela da ordem 
urbanística, dos interesses indisponíveis, bem como de outros direitos difusos 
e coletivos, podendo, para tanto valer-se da Ação Civil Pública e demais 
instrumentos, nos termos da Lei 7.347/1985, entre eles o da Recomendação 
Administrativa,

RECOMENDA, nos termos do artigo 27, inciso IV, da Lei Federal 
n° 8.625/93, ao Sr. ….., Secretário de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos 
Humanos, que, no âmbito das atribuições da SEJU/PR como coordenadora do 
CIAMP Rua – PR, conforme reza o art. 13 do Decreto Estadual 2405/2015,

(i) assegure o início das atividades e o regular funcionamento do 
CIAMP Rua – PR, sem solução de continuidade e com a necessária estrutura;

(ii) garanta que o direito humano à moradia digna e seus desdobramentos 
em termos de políticas públicas, programas e ações sejam objeto  contínuo do 
Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política para a 
População em Situação de Rua no Estado do Paraná – CIAMP Rua - PR;

(iii) integre, oficial e permanentemente, a Companhia de Habitação 
do Paraná – COHAPAR ao CIAMP Rua – PR, com designação de representantes 
na forma e prazo dos arts. 9o e 10 do Decreto Estadual 2405/2015;  

e RECOMENDA, ainda, nos termos do artigo 27, inciso IV, da Lei Federal 
n° 8.625/93, ao Sr. …..., presidente da Companhia de Habitação do Paraná, que, 
no âmbito das atribuições da COHAPAR como órgão coordenador da Política e 
do Sistema Estadual de habitação de Interesse Social, como define o art. 30, II 
da Lei Complementar Estadual 119/2007,
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iv) participe pessoalmente ou designe representantes da Companhia 
de Habitação do Paraná – COHAPAR, na forma e prazo dos arts. 9o e 10 do 
Decreto Estadual 2405/2015, para integrar, oficial e permanentemente, o 
Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política para a 
População em Situação de Rua no Estado do Paraná;

v) incorpore as diretrizes e deliberações emanadas pelo CIAMP Rua – 
PR às políticas, programas e ações desenvolvidas pela Companhia de Habitação 
do Paraná – COHAPAR e pelo Sistema Estadual de Habitação de Interesse Social 
– SEHIS, bem como promova interação e diálogo entre o CIAMP Rua - PR e o 
Conselho Estadual de Habitação de Interesse Social – COEHIS, em sua função 
de órgão gestor do Fundo Estadual de Habitação e Regularização Fundiária de 
Interesse Social, criado pela Lei Complementar Estadual 119/2007.

Assinala-se o prazo de 15 (quinze) dias para resposta e informação 
sobre o acatamento da presente Recomendação Administrativa.
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Curitiba, 14 de novembro de 2016

Ana Paula Pina Gaio
Promotora de Justiça
Integrante do CAOPJ-DH

Aline Bilek Bahr
Promotora de Justiça de Habitação e Urbanismo de Curitiba

Olympio de Sá Sotto Maior Neto
Procurador de Justiça
Coordenador do CAOPJ-DH

Alberto Vellozo Machado
Procurador de Justiça
Coordenador do CAOPJ-MAHU
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PROGRAMA DE LOCAÇÃO SOCIAL PARA  
POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA

JUSTIFICATIVA E PRINCÍPIOS81

 A República Federativa do Brasil possui como princípio fundamental 
a dignidade da pessoa humana e sua Constituição enuncia como objetivos 
a erradicação da pobreza, da marginalização e a redução das desigualdades 
sociais, nos termos do art. 1º, III, e art. 3º da Constituição Federal, 
respectivamente.

 Para tal, ficaram asseguradas, como direitos fundamentais sociais, a 
moradia, a segurança e a assistência aos desamparados, nos termos do art. 6º, 
caput.

 A Constituição Federal dispõe, ainda, sobre a questão da competência 
dos entes federativos, atribuindo a União, aos Estados e aos Munícipios o 
dever sobre:

I - A promoção de construção de moradias e a melhoria das condições 
habitacionais e de saneamento básico, nos termos do art. 23, IX;

81 A presente proposta foi elaborada pelo Grupo de Trabalho “Direito à Moradia para a População 
em Situação de Rua”, durante os anos de 2016-2017, coordenado pelo Centro de Apoio Operacional 
às Promotorias de Justiça de Proteção ao Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo do MPPR e 
composto pelo Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Proteção dos Direitos 
Humanos do MPPR, a Promotoria de Justiça de Habitação e Urbanismo de Curitiba, o Movimento 
Nacional da População em Situação de RUA (MNPR), Terra de Direitos – Organização de Direitos 
Humanos, Instituto Nacional Direitos Humanos da População em Situação de Rua – INRua, Casa 
de Acolhida São José; Pastoral do Povo da Rua; Defensoria Pública do Estado do Paraná e Núcleo 
de Prática Jurídica da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, por meio do seu 
Projeto “Clínica de Direitos Humanos: Cidade, Espaço e Direitos”.
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II - O combate às causas da pobreza e os fatores de marginalização, 
promovendo a integração social dos setores desfavorecidos, nos 
termos do art. 23, X.

 

 Em 2009, o Decreto Federal 7.053/09 instituiu a “Política Nacional para 
a População em Situação de Rua e seu Comitê Intersetorial de Acompanhamento 
e Monitoramento”. Um dos objetivos da Política Nacional para a População 
em Situação de Rua é, justamente, “assegurar o acesso amplo, simplificado 
e seguro aos serviços e programas que integram as políticas públicas de 
saúde, educação, previdência, assistência social, moradia, segurança, cultura, 
esporte, lazer, trabalho e renda”.

 Visando à concretização do direito constitucional à moradia, bem 
como à implementação da Política Nacional de Habitação de Interesse Social, 
o presente programa de locação social rege-se pelos seguintes princípios:

I. Às pessoas em situação de rua deve ser garantida moradia permanente 
que preserve sua intimidade e de sua família.

II. O direito à moradia constitui direito fundamental e sua efetividade 
é condição prévia de garantia, efetividade e acesso aos demais direitos 
fundamentais assegurados pela Constituição Federal.

III. O programa deve estar integrado com as demais políticas públicas 
voltadas à população em situação de rua, de modo que permita a 
permanência e adaptação dessas pessoas em sua moradia.

IV. Esse processo de adaptação e reinserção deve respeitar a autonomia 
e autodeterminação dos beneficiários, vedando-se qualquer forma de 
discriminação em relação, inclusive no que tange à saúde mental e à 
eventual dependência química.

V. O lugar da moradia não se confunde com as instituições de tratamento 
médico/psicológico - que deve ser oferecido pela rede pública de saúde 
e assistência social –, nem com os serviços de acolhimento para pernoite 
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temporário ou para moradia provisória.

VI. O programa visa, entre outros objetivos, à redução de danos.

VII. A contrapartida dos beneficiários do programa deverá respeitar sua 
capacidade contributiva e as especificidades da composição de renda 
das pessoas em situação de rua.

VIII. Os imóveis disponibilizados pelo programa devem garantir moradia 
digna como direito e vetor de inclusão social.

IX. O programa deve propiciar a inserção comunitária, de modo a 
estimular a superação dos estigmas sociais vivenciados pelas pessoas 
em situação de rua.

X. Devem ser priorizados os imóveis:

a) em áreas dotadas de infraestrutura urbana e com disponibilidade de 
equipamentos e serviços públicos;

b) localizados nas proximidades dos locais de geração de renda dos 
beneficiários, priorizando áreas centrais.

 Para os fins deste programa, adota-se a definição de pessoa em 
situação de rua delimitada pelo Decreto nº 7053/09:

Art. 1º Parágrafo Único. Para fins deste Decreto, considera-se população 
em situação de rua o grupo populacional heterogêneo que possui 
em comum a pobreza extrema, os vínculos familiares interrompidos 
ou fragilizados e as áreas degradadas como espaço de moradia e de 
sustento, de forma temporária ou permanente, bem como as unidades 
de acolhimento para pernoite temporário ou como moradia provisória”.

 Notadamente, dentre as pessoas em situação de rua, há grupos que 
apresentam acentuada vulnerabilidade social, seja em razão do próprio cotexto 
social em que se encontram, seja pela escassez da malha de serviços públicos 
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para atendimento, tais como idosos, mulheres, pessoas com deficiência, 
LGBTI’s, famílias82 (com ou sem crianças), negros, etc. Em consideração a essa 
especial vulnerabilidade, o programa estabelece critérios de priorização e de 
com reserva de vagas a esses grupos.

 Para que o acesso a todos os serviços públicos básicos seja garantido à 
população em situação de rua, há necessidade de fortalecimento de políticas 
públicas intersetoriais.

 Entretanto, o provimento de uma habitação é medida primordial para 
a superação de situações extremadas de vulnerabilidade, assertiva confirmada 
por experiências bem-sucedidas em outros países que implementaram o 
modelo do “housing first”83.

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA:

1. Descrição da Ação: 

 Oferta de unidades habitacionais de propriedade do poder público 
(parque público) para a moradia da população em situação de rua, mediante 
eventual contrapartida (“taxa” ou “aluguel”), normalmente proporcional ao 
rendimento do beneficiário, segundo faixas regulamentadas em lei. Neste caso, 
além de novos empreendimentos habitacionais públicos e das intervenções 
de reabilitação de imóveis já existentes, as “Cotas de Habitação de Interesse 
Social” previstas no atual Plano Diretor de Curitiba (art. 85) podem ser 
destinadas prioritariamente ao programa.

82 O programa entende por família os mais diversos arranjos de pessoas que estabelecem vínculos 
afetivos ou jurídicos entre si, e que mantêm uma relação baseada na solidariedade, tais como o 
casamento e a união estável, inclusive os homoafetivos, e famílias monoparentais, dentre outras 
configurações possíveis.

83 “Housing First” é um modelo de política pública já foi adotado por diversos países que se pauta 
pela prioridade do acesso à habitação. Parte-se da concepção de que, além de direito humano em 
si mesmo, a habitação é condição e meio de concretização dos demais direitos e, portanto, deve 
ser o início de uma trajetória de reinserção social, e não seu estágio final. A moradia aqui visada é 
individual e independente, além de não unificar o espaço de habitação e os espaços de tratamento 
médico num mesmo local.
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 Alternativa ou complementarmente, o cadastramento e utilização 
de imóveis particulares para a mesma finalidade, desde que atendam aos 
requisitos de localização, custo e habitabilidade. Neste formato, a locação 
seria realizada entre o Município e o locador (proprietário), diretamente, com 
eventual cobrança de taxa do beneficiário/morador. Sugere-se, para o caso dos 
imóveis particulares, articular esta ação com incentivos fiscais e instrumentos 
de política urbana de caráter indutório, como IPTU Progressivo no Tempo e 
Utilização Compulsória, já previstos no Plano Diretor de Curitiba.

2. Requisitos mínimos dos imóveis a serem utilizados pelo programa:

 Imóveis de uso residencial, individualizados (habitação unifamiliar e 
não no modelo de repúblicas), com sistema hidráulico e elétrico adequados. 
Preferência por unidades acessíveis (o que é uma obrigatoriedade para as 
novas unidades produzidas pelo Poder Público) e já mobiliadas. Localização 
em áreas centrais ou com disponibilidade de serviços públicos, com ênfase 
nos equipamentos de saúde e de assistência social, infraestrutura e associada 
às possibilidades de geração de renda, conforme a dinâmica da PSR. Demais 
especificações de segurança e técnicas podem constar da regulamentação do 
programa e dos editais de chamamento de proprietários interessados, no caso 
de unidades particulares.

3. Beneficiários da ação:

 O público-alvo do programa é a população em situação de rua, definida 
nos termos do Decreto Federal 7053/2009 como “o grupo populacional 
heterogêneo que possui em comum a pobreza extrema, os vínculos familiares 
interrompidos ou fragilizados e a inexistência de moradia convencional 
regular, e que utiliza os logradouros públicos e as áreas degradadas como 
espaço de moradia e de sustento, de forma temporária ou permanente, bem 
como as unidades de acolhimento para pernoite temporário ou como moradia 
provisória”. Justifica-se o recorte do programa pelo grau de vulnerabilidade 
social e precariedade das formas de moradia dessa população, que torna este 
grupo prioridade também para a Política de Habitação de Interesse Social. Em 
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consonância com os princípios da mesma, são requisitos obrigatórios que os 
beneficiários do programa não sejam proprietários de nenhum imóvel urbano 
ou rural e que apresentem renda máxima familiar de 3 (três) salários mínimos.

4. Cotas e critérios de priorização do atendimento:

 Dada a especificidade da PSR, não se propõem critérios de priorização, 
mas de reserva de unidades (cotas) nos empreendimentos públicos para os 
grupos de maior vulnerabilidade na rua e com menor número de equipamentos 
e serviços de acolhimento específicos: mulheres, casais e/ou famílias com 
crianças, pessoas LGBT, pessoas com deficiência84, negros85, idosos86. Por sua 

84  Lei n° 13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência.
Art. 32. Nos programas habitacionais, públicos ou subsidiados com recursos públicos, a pessoa com 
deficiência ou o seu responsável goza de prioridade na aquisição de imóvel para moradia própria, 
observado o seguinte:
I - reserva de, no mínimo, 3% (três por cento) das unidades habitacionais para pessoa com 
deficiência;

85 Lei n° 12.288/2010 – Estatuto da Igualdade Racial
Art. 35. O poder público garantirá a implementação de políticas públicas para assegurar o direito à 
moradia adequada da população negra que vive em favelas, cortiços, áreas urbanas subutilizadas, 
degradadas ou em processo de degradação, a fim de reintegrá-las à dinâmica urbana e promover 
melhorias no ambiente e na qualidade de vida.
Parágrafo único. O direito à moradia adequada, para os efeitos desta Lei, inclui não apenas o 
provimento habitacional, mas também a garantia da infraestrutura urbana e dos equipamentos 
comunitários associados à função habitacional, bem como a assistência técnica e jurídica para a 
construção, a reforma ou a regularização fundiária da habitação em área urbana.
Art. 36. Os programas, projetos e outras ações governamentais realizadas no âmbito do Sistema 
Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS), regulado pela Lei no 11.124, de 16 de junho de 
2005, devem considerar as peculiaridades sociais, econômicas e culturais da população negra.
Parágrafo único. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios estimularão e facilitarão a 
participação de organizações e movimentos representativos da população negra na composição 
dos conselhos constituídos para fins de aplicação do Fundo Nacional de Habitação de Interesse 
Social (FNHIS).
Art. 37. Os agentes financeiros, públicos ou privados, promoverão ações para viabilizar o acesso 
da população negra aos financiamentos habitacionais.

86 Lei n° 10.741/2003 – Estatuto do Idoso.
Art. 38. Nos programas habitacionais, públicos ou subsidiados com recursos públicos, o idoso goza 
de prioridade na aquisição de imóvel para moradia própria, observado o seguinte:
I - reserva de pelo menos 3% (três por cento) das unidades habitacionais residenciais para 
atendimento aos idosos;
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vez, na modalidade de locação social em imóveis privados, em que não há 
prévio controle sobre a oferta de unidades, sugere-se a adoção desses critérios 
como priorização, conjugada à análise sobre a funcionalidade das unidades 
disponíveis (acessíveis, tamanho adequado para o núcleo familiar em questão, 
etc.).

5. Contrapartida financeira

 Os valores do “aluguel” (taxa) pagos pelos beneficiários serão 
proporcionais à sua renda. Até 1 (um) salário mínimo, estão isentos da taxa. 
A partir desta faixa (1 a 3 SM), a contrapartida será de até 5% a 10% da renda 
familiar. Salienta-se que os valores arrecadados desta forma deverão ser 
reinjetados no Programa, que não se pautará pela ideia de autofinanciamento/
sustentabilidade econômica, mas por princípios de capacidade contributiva.

6. Fontes de Financiamento:

 Tendo em vista que já existe, em Curitiba, o Fundo Municipal de 
Habitação de Interesse Social, o qual, além de recursos orçamentários, recebe 
repasses voluntários, parte dos valores da Outorga Onerosa do Direito de 
Construir, o programa seria financiado pelo FMHIS, que é gerido por conselho 
paritário com participação da sociedade civil. Ademais, além de dotações 
orçamentárias próprias e repasses de outras esferas federativas, importa que 
o Fundo receba, igualmente, os recursos auferidos via Cota de Habitação de 
Interesse Social, prevista no art. 85 do Plano Diretor de 2015 e necessita de 
regulamentação pelo Município. Imóveis ociosos e/ou arrecadados também 
podem ser destinados ao Programa.

7. Responsável pela Ação:

 Preferencialmente, a gestão/coordenação geral do programa deve 
estar alocada em órgão vinculado à Administração Direta do Município, como 
a Secretaria de Urbanismo ou demais afetas ao tema (visto que inexiste 
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Secretaria de Habitação, ainda). No caso específico de Curitiba, a execução 
das ações poderia ser realizada pela COHAB-CT, se possível em conjunto com 
a Fundação de Ação Social (por meio de termos de cooperação, por exemplo), 
devendo necessariamente integrar-se aos serviços e políticas de saúde, 
assistência social, entre outros.

8. Temporalidade/Prazos:

 Trata-se de solução definitiva de moradia e não temporária, podendo 
o beneficiário optar por permanecer no imóvel enquanto cumprir os requisitos 
do programa (não propriedade de imóvel e teto de renda de seis salários 
mínimos). Caso deixe de cumpri-los, p.e. na hipótese de que a renda passe 
a ser superior ao limite, preciso que a regulamentação do Programa defina 
processos de transição dos beneficiários para outras políticas e programas 
habitacionais compatíveis.

9. Monitoramento, Avaliação e Transparência:

 Devem-se prever indicadores e informações necessárias para avaliar 
os resultados da ação, com relatórios anuais dos resultados e investimentos, 
viabilizando controle social e a lisura dos procedimentos, não apenas de 
seleção dos beneficiários, como de seleção dos imóveis particulares locados e 
de cálculo da remuneração dos proprietários (aluguel). É importante que haja 
transparência também sobre o acervo imobiliário integrante do Programa, 
sendo que o cadastro de imóveis particulares pode ser parcialmente publicizado, 
bem como a cadastro de beneficiários atendidos em cada modalidade (parque 
público ou privado) e aguardando atendimento (com os respectivos critérios 
de priorização), desde que informações pessoais não estejam acessíveis e nem 
seja gerado qualquer tipo de constrangimento ou violação da privacidade. 
Vale notar que deve ser aberto cadastro específico para este programa, que 
não se confunde com o cadastro geral realizado atualmente pela COHAB-CT 
para fins de aquisição de imóveis.



205
V. 4: DIREITO À MORADIA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E PROGRAMAS HABITACIONAIS

10. Serviços e ações integradas

O programa deverá prever, para cada situação específica, as suas formas de 
integração com as demais políticas públicas e os serviços associados que 
viabilizem condições dignas de moradia, tais como o acompanhamento de 
casos especiais de saúde física e mental, trabalho social prévio, apoio à gestão 
patrimonial e condominial, cobertura de taxas de serviços ou tarifa social 
(água/luz). recursos para aquisição de mobiliário básico ou comodato do 
mesmo, etc.
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RECOMENDAÇÃO Nº 01/2012-PGJ

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA 

 

 O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 10, inciso XII, da Lei Federal nº 
8.625, de 12 de fevereiro de 1993, pelo artigo 19, inciso XXI, da Lei Complementar 
Estadual nº 85, de 27 de dezembro de 1999, diante do contido no Protocolo nº 
14704/2012-PGJ/MP-PR, em atenção à sugestão apresentada pelos Centros de 
Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Habitação e Urbanismo e das 
Promotorias de Justiça de Proteção aos Direitos Humanos e,

 CONSIDERANDO os objetivos fundamentais da República do Brasil 
de construir uma sociedade livre, justa e solidária; garantir o desenvolvimento 
nacional; erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais 
e regionais; promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, 
cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, expressos no artigo 3º, da 
Constituição Federal;

  CONSIDERANDO o resultado da Pesquisa das Necessidades 
Habitacionais do Paraná – PEHIS-PR-2010, realizada pelo Instituto Paranaense 
de Desenvolvimento Econômico e Social – IPARDES, que aponta mais de 200 
mil moradias irregulares (compreendendo favelas, loteamentos irregulares ou 
clandestinos, conjuntos habitacionais degradados e cortiços) dispersas por todo 
o território do Estado, dado que indica o elevado potencial para a deflagração 
de conflitos urbanos e rurais, além de graves violações aos direitos humanos de 
pessoas vulneráveis;

 CONSIDERANDO que o direito à moradia digna tem a estatura de 
direito humano fundamental, estando previsto no artigo XXV, n. 1, da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, no artigo 11.1 do Pacto Internacional dos 
Direitos Econômicos, Sociais e Culturais das Nações Unidas, no artigo 17 do 
Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos das Nações Unidas, no artigo 5° 
alínea e, iii, da Convenção Internacional sobre Eliminação de Todas as Formas de 
Discriminação Racial, no artigo 13.2, alínea h, da Convenção sobre a Eliminação 
de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, no artigo 27, itens 1 e 3, 
da Convenção sobre os Direitos da Criança, nos artigos11, 22 e 26, da Convenção 
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Americana de Direitos Humanos – Pacto de San José da Costa Rica (combinado 
com o artigo 5º, §§ 2º e 3º, da Constituição Federal);

 CONSIDERANDO que na Constituição Federal o direito à moradia 
decorre da proclamação da dignidade da pessoa humana como fundamento 
da República do Brasil (artigo 1º, inciso III), da inserção da moradia entre as 
necessidades básicas da pessoa humana a serem atendidas pelo salário-mínimo 
(artigo 7º, inciso IV), da competência comum da União, Estados, Distrito Federal 
e Municípios para promover programas de construção de moradias e melhorias 
das condições habitacionais (artigo 23, inciso IX), da competência da União para 
instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação (artigo 21, 
inciso XX), entre outros;

 CONSIDERANDO a inserção explícita da moradia no rol dos direitos 
sociais, previstos no artigo 6º, feita pela Emenda Constitucional nº 64/2010, de 
modo a evitar qualquer dúvida interpretativa acerca da sua natureza de direito 
humano fundamental, inclusive enquanto direito subjetivo a receber prestações 
materiais do poder público;

  CONSIDERANDO que o artigo 203, da Constituição Federal, enuncia que 
a assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente da 
contribuição à seguridade social, tendo por objetivos a proteção social, a vigilância 
socioassistencial e a defesa de direitos, organizada sob a forma de sistema público 
não contributivo, descentralizado e participativo, denominado Sistema Único de 
Assistência Social – SUAS;

 CONSIDERANDO que, da leitura sistemática dos dispositivos normativos 
vigentes, conclui-se ser dever irrenunciável dos três entes federativos prover o 
direito humano fundamental à moradia digna às pessoas sem condições de 
renda para arcarem por si só com os custos do acesso e manutenção de unidade 
habitacional digna;

 CONSIDERANDO que os despejos forçados, mesmo os determinados por 
autoridade judicial competente e seguindo o devido processo legal, não podem 
resultar em pessoas desabrigadas ou vulneráveis a violações de direitos humanos, 
conforme o Comentário Geral nº 7, do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais 
e Culturais da ONU, e artigo 22, item 1, da Convenção Americana de Direitos 
Humanos – Pacto de San José da Costa Rica;

 CONSIDERANDO que o Ministério Público é Instituição incumbida 
constitucionalmente da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos 
direitos sociais e individuais indisponíveis;
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 CONSIDERANDO, enfim, a necessidade de os integrantes do Ministério 
Público empreenderem os melhores esforços para universalizar o direito humano 
fundamental à moradia digna,

 

 R E C O M E N D A

 aos membros do Ministério Público do Estado do Paraná que:

 1. zelem pela identificação, prevenção e repressão aos atos ou omissões 
dos poderes públicos que importem violação aos direitos humanos fundamentais 
das populações vulneráveis sujeitas à desocupação força da dos locais onde 
exercem moradia;

 2. acompanhem e intervenham em todas as medidas judiciais ou 
extrajudiciais relativas a conflitos fundiários ou possessórios urbanos e rurais que 
possam resultar em desalojamento de pessoas em situação de vulnerabilidade:

 2.1. promovendo a mediação entre todas as partes envolvidas, 
especialmente as autoridades da União, Estado ou Município, os titulares do 
domínio ou da posse e os moradores ameaçados de despejo;

 2.2. zelando pela observância dos direitos humanos fundamentais 
dos moradores sujeitos à remoção compulsória, especialmente das crianças, 
adolescentes, idosos, pessoas com deficiência e pessoas em situação de 
vulnerabilidade;

 3. atuem como mediadores dos conflitos fundiários ou possessórios 
existentes, buscando solução conciliatória entre os envolvidos, para evitar a 
prática de atos de violência;

 4. zelem para que sejam cumpridos, pelos poderes públicos, os deveres 
inscritos na política de assistência social, de habitação e de reforma agrária, em 
especial para que sejam cadastradas e alojadas adequadamente as famílias e as 
pessoas sujeitas a despejos forçados.

Curitiba, 04 de outubro de 2012. 

Gilberto Giacoia
Procurador-Geral de Justiça
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CONSULTA N. 104/2016

EMENTA: MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. 
PROCEDIMENTOS PARA DESOCUPAÇÃO PACÍFICA DE 
IMÓVEL. PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS. GARANTIAS 
E PROCEDIMENTOS MÍNIMOS A SEREM OBSERVADOS. 
PLANEJAMENTO DA OPERAÇÃO. INTERVENÇÃO QUE, EM 
NENHUMA HIPÓTESE, PODE EXTRAPOLAR OS LIMITES 
OBJETIVOS E SUBJETIVOS DA DECISÃO JUDICIAL. ATO 
ADMINISTRATIVO VINCULADO. VEDAÇÃO AO ABUSO DE 
AUTORIDADE E AOS EXCESSOS. DIREITO À MORADIA DIGNA. 
SEGURANÇA JURÍDICA DA POSSE E INVIOLABILIDADE 
CONSTITUCIONAL DO DOMICÍLIO. DIAS E HORÁRIOS PRÓPRIOS. 
NECESSIDADE DE CADASTRAMENTO E AVALIAÇÃO DO PERFIL 
SOCIAL DAS FAMÍLIAS. PROVISÃO HABITACIONAL POR PARTE 
DO MUNICÍPIO. COMUNICAÇÃO, DIÁLOGO E MEDIAÇÃO 
ENTRE INSTITUIÇÕES E A COMUNIDADE. ACOMPANHAMENTO 
MINISTERIAL ANTES, DURANTE E APÓS O CUMPRIMENTO DA 
ORDEM. ASPECTOS AMBIENTAIS QUE MERECEM APRECIAÇÃO 
EM APARTADO.

 Em liça consulta da ...a Promotoria de Justiça da Comarca de …. sobre 
procedimentos adequados para cumprimento de mandado de reintegração de 
posse coletivo, com desocupação de imóvel de propriedade da empresa ..., sito 
à rua …

 Trata-se de questionamento inicialmente dirigido ao agente ministerial 
por parte do ...o Comando Regional de Polícia Militar, por meio do Ofício ..., 
no qual comunica a corporação haver chegado “à conclusão de que a área a 
ser reintegrada ao autor da ação cível em epígrafe trata-se de porção de terra 
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localizada em meio a outra área onde, em totalidade, concomitante a invasão, 
evidenciou-se a prática de crimes contra o meioambiente, em especial recursos 
hídricos ali existentes”. Aventa, ainda, o ….o Comando da PMPR que “para a 
eficiência e manutenção da posse que ora se manda reintegrar à autora da ação 
cível em tela, faz-se necessária a retirada das pessoas de toda a região invadida” 
(fl. 05).

 Acompanha o ofício Relatório de Diligências de 14 de julho do corrente 
ano dando

conta de que a ocupação tem aproximadamente 120 (cento e vinte) moradores, 
com presença de gestantes (seis) e pessoas com deficiência (duas).

 Diante da provocação, o órgão de execução submeteu consulta a este 
Centro de Apoio Operacional sobre “como pode a área ser desocupada dentro 
da legalidade, visando sempre acabar com a degradação da área de preservação 
permanente”.

É o relato.

 De plano, merece especial atenção o primeiro questionamento do 
órgão de execução, posto não se tratar de caso isolado, mas de um cenário 
de conflitos fundiários que se replicam em todo o Estado do Paraná e no país. 
Primeiramente, urge explicitar o conceito de conflito fundiário urbano, nos 
termos do art. 3o, I da Resolução Recomendada 87/2009 do Conselho Nacional 
das Cidades/Ministério das Cidades:

Art. 3º. Para fins da Política Nacional de Prevenção e Mediação de

Conflitos Fundiários Urbanos, considera-se:

I. conflito fundiário urbano: disputa pela posse ou propriedade de imóvel 
urbano, bem como impacto de empreendimentos públicos e privados, 
envolvendo famílias de baixa renda ou grupos sociais vulneráveis que 
necessitem ou demandem a proteção do Estado na garantia do direito 
humano à moradia e à cidade.
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 Face aos direitos fundamentais e aos interesses indisponíveis expostos 
a ameaça em tais situações, a Procuradoria-Geral de Justiça do Paraná 
editou a Recomendação PGJ 01/2012 às Promotorias de Justiça, orientando 
acompanhamento judicial e extrajudicial das medidas dessa natureza, 
sobretudo quando há vulneráveis envolvidos (como se depreende do Relatório 
da Polícia Militar, à fl. 07, que menciona ao menos duas pessoas com deficiência 
e seis mulheres gestantes) e quando a remoção puder gerar desalojamentos, 
demandando atuação do Poder Público em provisão habitacional:

Recomendação PGJ-PR 01/2012

2. acompanhem e intervenham em todas as medidas judiciais ou 
extrajudiciais relativas a conflitos fundiários ou possessórios urbanos e 
rurais que possam resultar em desalojamento de pessoas em situação de 
vulnerabilidade:

(...)

2.2. zelando pela observância dos direitos humanos fundamentais dos 
moradores sujeitos à remoção compulsória, especialmente das crianças, 
adolescentes, idosos, pessoas com deficiência e pessoas em situação de 
vulnerabilidade;

(...)

4. zelem para que sejam cumpridos, pelos poderes públicos, os deveres 
inscritos na política de assistência social, de habitação e de reforma agrária, 
em especial para que sejam cadastradas e alojadas adequadamente as 
famílias e as pessoas sujeitas a despejos forçados.

 Com efeito, as mencionadas cautelas refletem a incidência dos 
direitos humanos, internacionalmente reconhecidos no Pacto Internacional 
sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC), ratificado pelo Estado 
Brasileiro em 1992 (Decreto 591/92). O teor do direito à moradia adequada, 
em tal diploma, acha-se esmiuçado no Comentário Geral 07 do Conselho de 
Direitos Humanos da ONU no que tange às garantias necessárias em contextos 
de remoção e/ou despejos forçados. Tais garantias abarcam desde a proteção 
aos grupos vulneráveis, incluindo o reassentamento digno dos desalojados, até 
os aspectos operacionais da execução da ordem de desocupação em si:



214
V. 4: DIREITO À MORADIA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E PROGRAMAS HABITACIONAIS

10. Las mujeres, los niños, los jóvenes, los ancianos, los pueblos 
indÌgenas, las minorías étnicas y de otro tipo, asÌ como outros individuos 
y grupos vulnerables, se ven afectados en medida desproporcionada por 
la práctica de los desalojos forzosos. En todos estos grupos las mujeres 
son particularmente vulnerables a causa de la discriminación jurÌdica y 
otras formas de discriminación que suelen darse en materia de derecho 
de propiedad (incluida la propiedad de una vivienda) o del derecho de 
acceso a la propiedad o a la vivienda, y de su particular vulnerabilidad 
a los actos de violencia y abuso sexual cuando se quedan sin hogar. Las 
disposiciones contra la discriminación del párrafo 2 del artÌculo 2 y del 
artÌculo 3 del Pacto imponen a los gobiernos la obligación adicional de 
velar por que, cuando se produzca un desalojo, se adopten medidas 
apropiadas para impedir toda forma de discriminación.

(…)

15. Aunque la debida protección procesal y el proceso con las debidas 
garantías son aspectos esenciales de todos los derechos humanos, tienen 
especial pertinencia para la cuestión de los desalojos forzosos que guarda 
relación directa con muchos de los derechos reconocidos en los pactos 
internacionales de derechos humanos. El Comité considera que entre 
las garantÌas procesales que se deberÌan aplicar en el contexto de los 
desalojos forzosos figuran:

a) una auténtica oportunidad de consultar a las personas afectadas;

b) un plazo suficiente y razonable de notificación a todas las personas 
afectadas con antelación a la fecha prevista para el desalojo;

c) facilitar a todos los interesados, en un plazo razonable, información 
relativa a los desalojos previstos y, en su caso, a los fines a que se destinan 
las tierras o las viviendas;

d) la presencia de funcionarios del gobierno o sus representantes em el 
desalojo, especialmente cuando éste afecte a grupos de personas;

e) identificación exacta de todas las personas que efectúen el desalojo;

f) no efectuar desalojos cuando haga muy mal tiempo o de noche, salvo 
que las personas afectadas den su consentimiento;

g) ofrecer recursos jurídicos;
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y h) ofrecer asistencia jurÌdica siempre que sea posible a las

personas que necesiten pedir reparación a los tribunales.

16. Los desalojos no deberÌan dar lugar a que haya personas que 
se queden sin vivienda o expuestas a violaciones de otros derechos 
humanos. Cuando los afectados por el desalojo no dispongan de recursos, 
el Estado Parte deberá adoptar todas las medidas necesarias, en la mayor 
medida que permitan sus recursos, para que se proporcione otra vivienda, 
reasentamiento o acceso a tierras productivas, según proceda

 No que tange ao reassentamento/relocação das famílias, imperativo 
que se proceda, antes da desocupação, à análise do seu perfil socioeconômico 
e das alternativas habitacionais de que gozam. A diligência destina-se não só 
ao planejamento da operação em si, mas ao planejamento do Município de ….. 
quanto às medidas de apoio, atendimento, cadastramento e assistência cabíveis, 
não podendo, em nenhuma hipótese, o despejo levar à situação de rua. As 
formas e instrumentos para provisão habitacional, em várias fases, acham-se 
lançadas na Consulta 38/2015, em anexo.

 Outrossim, cabe ao Ministério Público zelar pela escorreita execução 
dos mandados judiciais de reintegração de posse coletiva, evitando a violação 
de direitos durante a operação, bem como prevenindo e punindo eventual 
abuso de autoridade, excesso de poder ou exorbitância aos estritos termos da 
ordem. Nesse sentido, o Manual

de Diretrizes Nacionais para Execução de Mandados Judiciais de Manutenção 
e Reintegração de Posse Coletiva do Ministério do Desenvolvimento Agrário o 
(em anexo) contém, atualmente, as regras mínimas a serem observadas pela 
corporação.

 Diante dos contornos do caso em comento, importa salientar, sobretudo, 
o item 3da referida normativa, a determinar que, sob nenhum argumento é 
lícito ampliar o escopo, inclusive territorial, da decisão/ordem judicial exarada. 
Transcreve-se:
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3 – Dos limites da ordem judicial

O cumprimento da ordem judicial ficará limitado objetiva e subjetivamente 
ao que constar do respectivo mandado, não cabendo à força pública, 
responsável pela execução da ordem, ações como a destruição ou remoção 
de eventuais benfeitorias erigidas no local da desocupação. A força 
pública limitar-se-á a dar segurança às autoridades e demais envolvidos 
na operação. Se o oficial de justiça pretender realizar ação que não 
esteja expressamente prevista no mandado, o comandante suspenderá 
a operação, reportando-se imediatamente ao juízo competente. Trata-
se de ato administrativo vinculado. O comandante da operação tem 
direito de ter acesso ao mandado judicial que determinou a manutenção, 
reintegração ou busca e apreensão para conhecer os limites da ordem 
judicial.

 De se destacar que, sendo a execução do mandado ato administrativo 
vinculado, deve se circunscrever aos limites objetivos e subjetivos nele 
lineados, de modo que é inadmissível a ampliação da operação para “a retirada 
das pessoas de toda a região invadida”, ainda que, supostamente, ao fito de 
aumentar “a eficiência e manutenção da posse” (fl. 05). Para assegurar a fiel 
execução da ordem, mostra-se indispensável que o mandado seja instruído 
com todos dados de caracterização do imóvel e exata delimitação espacial do 
mesmo, preferencialmente com mapa, a circunscrever a intervenção.

 É dizer: não pode prosperar a cogitação do …...o Comando da PMPR em 
fazer “retirada das pessoas de toda a região invadida”, vez que apenas parte dela 
é objeto de decisão judicial. Incide, contrariamente, a constelação de garantias 
fundamentais, entre elas a segurança jurídica da posse (Comentário Geral 04 
sobre PIDESC do CDH/ONU) e a inviolabilidade constitucional do domicílio 
(art. 5o, XI). Postura diversa, se intentada, haverá ser, incontinenti, coibida e 
ensejará a responsabilização dos comandantes da operação e demais membros 
da corporação diretamente implicados.

 Tanto assim que o Superior Tribunal de Justiça, recentemente, 
pronunciou-se no sentido de que o planejamento das operações de despejo 
coletivo são da alçada do Governador do Estado e do Comando-Geral da Polícia 
Militar, estando adstritas às diretrizes e normas de direitos humanos, bem como 
ao princípio da proporcionalidade:
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PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE 
SEGURANÇA. OCUPAÇÃO DO ISIDORO. CUMPRIMENTO DE ORDEM 
DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRETENSÃO DE OBSERVÂNCIA DE 
DIRETRIZES E NORMAS ATINENTES AOS DIREITOS HUMANOS. EFEITOS 
NATURAIS DA DECISÃO DE DEMANDA INDIVIDUAL SOBRE TERCEIROS. 
POSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. INCOMPETÊNCIA DO 
ÓRGÃO PROLATOR. NULIDADE DO ACÓRDÃO. CORRETA INDICAÇÃO DO 
GOVERNADOR DO ESTADO E DO COMANDANTE-GERAL DA PMMG COMO 
AUTORIDADES SUPOSTAMENTE COATORAS. INTERESSE PROCESSUAL. 
EXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO DA EXORDIAL PELA CORTE DE ORIGEM. 
TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE

8. O juízo de proporcionalidade a ser realizado quanto ao modo de 
intervenção policial não recai no Judiciário, mas na hierarquia da 
Corporação, em cujo topo se encontram o Governador do Estado e, 
subordinado a ele, o Comandante-Geral. Tanto assim que estes agentes 
públicos e a cadeia de comando que deles se origina – e não o magistrado 
– responderão por eventuais excessos, na medida de sua culpabilidade

(…)

10. Ao contrário do que asseverou o Tribunal de Justiça mineiro, o writ 
não busca provimento inócuo e genérico. A matéria posta em discussão 
envolve a proteção dos direitos à dignidade da pessoa humana, 
especialmente no tocante à integridade física, à segurança e à moradia, 
consoante o disposto nos arts. 17 do Pacto Internacional dos Direitos Civis 
e Políticos, 16 da Convenção dos Direitos das Crianças e 6º da Constituição 
Federal.

(…)

12. Não raro, porém, a despeito de toda normatização e do preparo da 
digna Polícia Militar, tais medidas, quando atingem avultada população 
– na espécie dos autos, trata-se de 30.000 (trinta mil)assentados –, vêm 
desacompanhadas da atenção devida à dignidade da pessoa humana e, 
com indesejável frequência, geram atos de violência. Por essa razão, a 
Suprema Corte e o STJ, nos precedentes mencionados, preconizam que 
o uso da força requisitada pelo Judiciário deve atender ao primado da 
proporcionalidade.

(STJ. Recurso em Mandado de Segurança 48.316/MG. Segunda Turma. 
Relator: Min. Og Fernandes. Julgamento: 17 de setembro de 2015).
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 A etapa preparatória da operação é, portanto, central, com a elaboração 
de plano de execução próprio e a devida comunicação e transparência para 
com a comunidade a ser reintegrada, assim como com os órgãos interessados. 
Ademais, a documentação de toda a diligência é obrigatória, com posterior 
envio ao juízo e à promotoria de relatório sobre a atividade. Em se mostrando 
tenso o diálogo entre os órgãos ou entre estes e as famílias, recomenda-se a 
mediação por parte do agente ministerial consulente, nos termos da Resolução 
118/2014 do Conselho Nacional do Ministério Público:

Art. 9º A mediação é recomendada para solucionar controvérsias ou 
conflitos que envolvam relações jurídicas nas quais é importante a direta 
e voluntária ação de ambas as partes divergentes. Parágrafo único. 
Recomenda-se que a mediação comunitária e a escolar que envolvam a 
atuação do Ministério Público sejam regidas pela máxima informalidade 
possível.

Art. 10. No âmbito do Ministério Público:

I – a mediação poderá ser promovida como mecanismo de prevenção 
ou resolução de conflito e controvérsias que ainda não tenham sido 
judicializados;

II – as técnicas do mecanismo de mediação também podem ser utilizadas 
na atuação em casos de conflitos judicializados;

III – as técnicas do mecanismo de mediação podem ser utilizadas na 
atuação em geral, visando ao aprimoramento da comunicação e dos 
relacionamentos.

§1º Ao final da mediação, havendo acordo entre os envolvidos, este 
poderá ser referendado pelo órgão do Ministério Público ou levado ao 
Judiciário com pedido de homologação.

§2º A confidencialidade é recomendada quando as circunstâncias assim 
exigirem, para a preservação da intimidade dos interessados, ocasião em 
que deve ser mantido sigilo sobre todas as informações obtidas em todas 
as etapas da mediação, inclusive nas sessões privadas, se houver, salvo 
autorização expressa dos envolvidos, violação à ordem pública ou às leis 
vigentes, não podendo o membro ou servidor que participar da mediação 
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ser testemunha do caso, nem atuar como advogado dos envolvidos, em 
qualquer hipótese.

 Sem embargo, considerando o elevado grau de complexidade e 
sensibilidade, o estágio de judicialização do conflito coletivo e a diversidade 
de instituições e sujeitos partes implicadas, sugere-se que qualquer acordo 
entabulado seja submetido à apreciação e homologação do juízo ou que a 
negociação seja levada a efeito em específica audiência de mediação para tal 
finalidade, velando-se do novel dispositivo do art. 565 do Código de Processo 
Civil em vigor:

Art. 565. No litígio coletivo pela posse de imóvel, quando o esbulho ou 
a turbação afirmado na petição inicial houver ocorrido há mais de ano e 
dia, o juiz, antes de apreciar o pedido de concessão da medida liminar, 
deverá designar audiência de mediação, a realiza-se em até 30 (trinta) 
dias, que observará o disposto nos §§ 2o e 4o.

§ 1o Concedida a liminar, se essa não for executada no prazo de 1 (um) 
ano, a contar da data de distribuição, caberá ao juiz designar audiência de 
mediação, nos termos dos §§ 2o a 4o deste artigo.

§ 2o O Ministério Público será intimado para comparecer à audiência, e 
a Defensoria Pública será intimada sempre que houver parte beneficiária 
de gratuidade da justiça.

§ 3o O juiz poderá comparecer à área objeto do litígio quando sua 
presença se fizer necessária à efetivação da tutela jurisdicional.

§ 4o Os órgãos responsáveis pela política agrária e pela política urbana 
da União, de Estado ou do Distrito Federal e de Município onde se situe 
a área objeto do litígio poderão ser intimados para a audiência, a fim de 
se manifestarem sobre seu interesse no processo e sobre a existência de 
possibilidade de solução para o conflito possessório.

§ 5o Aplica-se o disposto neste artigo ao litígio sobre propriedade de 
imóvel.
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 Ulteriormente, imprescindível relevar que o acompanhamento do 
destino das famílias desalojadas pela Promotoria de Justiça com atuação na 
área de Habitação e Urbanismo em ….... é medida que se impõe para a guarida 
integral do direito à moradia. Sobrevindo empeços, nesta seara, poderá o órgão 
de execução retomar contato com esta unidade auxiliar para colaboração e 
apoio no deslinde do caso.

 Pela celeridade que o caso exige, remeter-se-ão as presentes orientações 
à … a Promotoria de Justiça de …....para as providências emergenciais, sem 
prejuízo de análise mais pormenorizada dos aspectos ambientais apontados 
(o que, repise-se, demanda encaminhamento dos Boletins de Ocorrência 
referentes aos supostos crimes ambientais

ocorridos), sugerindo-se, prontamente, extração de cópias das informações 
relevantes e

remessa para apreciação da …....a Promotoria de Justiça de …..., com atribuições 
próprias na área de Proteção ao Meio Ambiente, ao que se depreende da 
Resolução PGJ 1743/2016.

É a consulta.
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Curitiba, 25 de agosto de 2016.

ALBERTO VELLOZO MACHADO
Procurador de Justiça
Coordenador do CAOPMAHU

LAURA ESMANHOTO BERTOL
Assessora Arquiteta e Urbanista

THIAGO DE AZEVEDO PINHEIRO HOSHINO
Assessor Jurídico
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NOTA TÉCNICA 01/2017

Ementa: Medida Provisória 759/2016. Alterações na Lei 
11.977/2009, que institui normas gerais de regularização 
fundiária urbana. Inconstitucionalidade formal. Ausência 
de justificada relevância (pertinência temática) e urgência. 
Materialmente, diversos retrocessos sociais e urbanístico-
ambientais. Desarrazoada supressão e/ou substituição de 
conceitos, dispositivos e critérios. Violação ao teor dos arts. 
182 e 225 da Constituição de 1988. Afronta às diretrizes da 
política urbana inscritas na Lei 10.257/2001 (Estatuto da 
Cidade) e da política agrária instituída pela Lei 4.504/1964 
(Estatuto da terra). Inconsistências técnicas, antinomias 
legais e insegurança na interpretação e aplicação do diploma. 
Emendas pendentes. Conclusão pela não conversão em lei.

 A presente manifestação dedica-se a uma apreciação vestibular 
dos aspectos nevrálgicos da Medida Provisória 759/2016 no que tange, 
formalmente, à sua inconstitucionalidade por ausência de urgência e 
pertinência temática e, materialmente, às alterações por ela promovidas 
na Lei 11.977/2009, a qual versa sobre a regularização fundiária urbana, 
importante diretriz da política urbana (art. 2o, XIV do Estatuto da Cidade) para 
a realização da função social da cidade e para a garantia do bem-estar de seus 
habitantes (art. 182, caput, da Constituição do Brasil de 1988), ora ameaçadas 
de considerável retrocesso. Assim, constituem os principais tópicos de crítica 
por este Centro de Apoio Operacional:
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 1. Vícios formais e ausência de debate público. Entende-se que 
a MPV 759/2016 se acha eivada por insanáveis vícios de forma, sobretudo 
quanto à ausência de urgência e de relevância (pertinência temática) que 
justifiquem sua edição, nos termos do art. 62 da Magna Carta. Na esteira do 
que já salientou o Grupo de Trabalho “Terras Públicas e Desapropriação” da 
1ª CCR do Ministério Público Federal, o paradigma assentado pelo Supremo 
Tribunal Federal na ADI 5127 há de ser aqui replicado para explicitar a 
inconstitucionalidade da medida, cuja Exposição de Motivos ateve-se a 
mencionar decisões do Tribunal de Contas da União referentes ao Programa 
Nacional de Reforma Agrária, não guardando qualquer pertinência temática 
com a regularização fundiária urbana. Destarte, inexiste suficiente motivação 
para que se afaste o devido processo legal e se restrinja a participação social 
em temário deste envergadura, sobretudo quando já havia norma vigente e 
não questionada a reger a matéria, qual seja, a Lei 11.977/2009.

 2. Mudança de paradigma na regularização fundiária plena. O modelo 
brasileiro de regularização fundiária plena (urbanística, ambiental, jurídica e 
social) ganhou reconhecimento internacional nos últimos anos por compor 
obras de urbanização e melhorias físicas (muitas vezes parciais) com ações de 
titulação da propriedade. A MPV 759/2016, todavia, prejudica a compreensão 
holística dos processos de regularização fundiária ao priorizar a titulação 
sem a que se atinjam condições urbanísticas e ambientais desejáveis nos 
assentamentos informais. A noção excessivamente genérica de “infraestrutura 
essencial” (que não se coaduna com o mínimo previsto no art. 2º, §5º e 
§6º da Lei 6.766/1979 como “infraestrutura básica”), a que alude o caput 
do art. 31 da MPV 759/2016, conjugada com a previsão do §2º do mesmo 
dispositivo, permitindo que a urbanização seja concluída após a regularização 
fundiária, contrariam o art. 2º, XIV da Lei 10.257/2001 e representam grave 
risco ao entendimento da regularização fundiária por etapas estipulado na 
Lei 11.977/2009, vinculadas ao “cronograma físico de obras e serviços” do 
projeto de regularização fundiária (embora o art. 51, §2º do texto original 
da Lei 11.977/2009 encontre certa correspondência no art. 33, §5º da MPV 
759/2016).
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 3. Desvinculação com o planejamento urbano e restrição à 
participação comunitária. A revogação do conceito de Zonas Especiais de 
Interesse Social - ZEIS (instrumento crucial para a vinculação do planejamento 
urbano e ordenamento territorial com as ações de regularização de 
assentamentos precários, presente no art. 47, V do texto original da Lei 
11.977/2009) e a supressão previsão expressa da necessidade de “participação 
dos interessados em todas as etapas da regularização” (Art. 48, III da Lei 
11.977/2009) caracterizam importante retrocesso social e ofensa à gestão 
democrática da cidade (art. 2º, II da Lei 10.257/2001) e aos princípios da 
Administração Pública. Em seu lugar, termos como “competitividade” foram 
inseridos no art. 8º, parágrafo único da MPV 759/201, conquanto não conste 
do art. 37 da Constituição de 1988. Na mesma esteira, a proposta de que 
caracterização dos núcleos de “interesse social” atenda ao “disposto em ato 
do Poder Executivo federal” (art. 11, I da medida) desrespeita a variedade de 
perfis e situações socioeconômicas ao redor do país, pretende uniformização 
prejudicial.

 4. Regularização fundiária de núcleos urbanos em área rural. A 
previsão do art. 9º, I, ‘a’ e §2º que, em princípio, autoriza a regularização 
de núcleos urbanos informais em área rural é teratológica, na medida em 
que viola os Planos Diretores (onde os perímetros urbanos são delimitados) 
como instrumentos básicos da política urbana. O dispositivo não apenas 
invade a seara do direito agrário, em ofensa à limitação das Frações Mínimas 
de Parcelamento, instituídas pelo Estatuto da Terra e reguladas pela Lei 
5.868/1972 (o que resta evidente frente a Instrução Normativa INCRA 
82/2015), como afronta a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no 
RE 607940, tornando inconstitucional seu teor: os municípios com mais de 
vinte mil habitantes e o Distrito Federal podem legislar sobre programas e 
projetos específicos de ordenamento do espaço urbano por meio de leis que 
sejam compatíveis com as diretrizes do plano diretor. Como se não bastasse, 
a pretensa regularização de núcleos urbanos em área rural implica em 
significativo impacto orçamentário para os municípios, na medida em que se 
criarão inúmeras demandas por infraestrutura e serviços públicos, obrigações 
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estas atribuídas ao Poder Público pela MPV 759/2016. A assunção destes 
custos, num contexto de contingenciamento e crise financeira, onera e põe 
em risco a execução de políticas públicas e ações prioritárias já incorporadas 
ao planejamento municipal. Por fim, não há como se olvidar que a proposição 
tende a consolidar e tornar irreversíveis danos ambientais decorrentes do 
fracionamento ilegal do solo rural (em afronta ao art. 225, §3o da Constituição 
de 1988, que determina a reparação integral do dano), com notórios impactos 
à biodiversidade e à própria política agrícola, tendo em vista que desvirtua a 
funcionalidade dos espaços mínimos viáveis para a produção de caráter agrícola.

 5. Supressão do grau de consolidação da área urbana como 
referência normativa para a regularização ambiental em Áreas de Preservação 
Permanente. Ao substituir a definição de “área urbana consolidada” presente 
no inciso II do caput do art. 47  da Lei 11.977/2009 pelo conceito de “núcleo 
urbano consolidado”, do art. 21 da MPV 759/2016, houve perda substancial 
de referência normativa e urbanística associada à infraestrutura e à densidade 
da ocupação, deixando excessiva margem de discricionariedade para a 
interpretação e aplicação da expressão “de difícil reversão” contida no art. 21, 
§3º, II. Ainda mais sério é o fato de que o §3º do art. 9º, ao não mencioná-lo 
parece comportar a desarrazoada intencionalidade de descartar o critério da 
consolidação para fins de supressão das APPs, apesar da remissão aos arts. 64 e 
65 da Lei 12.651/2012. Tais artigos, porém, fazem referência às “áreas urbanas 
de ocupação consolidada” e às “áreas urbanas consolidadas”, conceitos que 
passam a deixar de existir na legislação, implicando em intolerável retrocesso 
ambiental.

 6. Inconsistência e inconstitucionalidade do instituto da “legitimação 
fundiária”. A criação da chamada legitimação fundiária como nova “forma 
originária de aquisição de direito real de propriedade” sem precedentes no 
direito, sem a devida atualização do Código Civil pátrio e em franca violação 
ao direito constitucional de propriedade. Descabida a previsão de que tal 
transmissão de domínio se encarne em “ato discricionário do Poder Público” 
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(art. 21, caput da MPF 759/2016), sem tampouco esclarecer a natureza de tal ato 
de império que, quando muito, poderia consistir em espécie de desapropriação 
(direta ou indireta), havendo, portanto, nítidas e sérias imprecisões no Capítulo 
II do Título II da medida. Ademais, o mesmo dispositivo teratológico permite 
a titulação de áreas públicas em favor de particulares (art. 21) com dispensa, 
inclusive, de desafetação prévia e autorização legislativa (art. 58), o que fere 
aos princípios da Administração e tende a dilapidar o patrimônio coletivo, 
correndo-se o risco de se legitimarem práticas criminosas, como a grilagem de 
terras públicas.

 7. Concessões de imóveis públicos arrecadados. Outrossim, ameaça 
o patrimônio público a parte final da disposição do art. 53 da MPV 759/2016 
de que “os imóveis arrecadados pelos Municípios ou pelo Distrito Federal, 
com fundamento no disposto nesta Medida Provisória, serão destinados 
prioritariamente aos programas habitacionais, à prestação de serviços públicos, 
ao fomento da Reurb-S ou serão objeto de concessão de direito real de uso a 
entidades civis que comprovadamente tenham fins filantrópicos, assistenciais, 
educativos, esportivos ou outros, a interesse do Município ou do Distrito Federal”. 
Ora, esse tipo de concessão indiscriminada tem sido enfaticamente combatido 
pelo Ministério Público, dado o frequente desvirtuamento da utilidade pública 
dos imóveis concedidos sem critérios transparentes e republicanos para a 
eleição das pessoas jurídicas e instituições beneficiadas.

 8. Câmaras de resolução de conflitos e justo valor das unidades. A 
despeito da prática de formalização de “câmaras de prevenção e resolução 
administrativa de conflitos” (art. 36 da MPV 759/2016) não ser, em si mesma, 
descabida, subsistem sérias dúvidas quanto à legalidade e a eficiência de tais 
instâncias quando a regularização fundiária se dá sobre imóveis públicos em 
que, portanto, o próprio Município “mediador” é também parte interessada. 
Especial atenção e cuidado merece o §3º do mesmo art. 36, o qual determina 
que, na regularização fundiária de interesse específico (ou seja, que não beneficia 
à população de baixa renda), “promovida sobre bem público, havendo solução 



228
V. 4: DIREITO À MORADIA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E PROGRAMAS HABITACIONAIS

consensual, a aquisição de direitos reais pelo particular ficará condicionada ao 
pagamento do justo valor da unidade imobiliária regularizada, a ser apurado 
na forma estabelecida em ato do Poder Executivo federal”. Questiona-se, aqui, 
tanto a moralidade e legalidade dessa espécie de transferência de patrimônio 
público para a esfera privada, quanto a amplitude e falta de elementos técnicos 
para parametrização do “justo valor” dos imóveis.

 9. Instabilidade e insegurança jurídica dos títulos de legitimação de 
posse. Segundo preconiza o art. 24 da MPV 759/2016, “o título de legitimação 
de posse poderá ser cancelado pelo Poder Público emitente, quando constatado 
que o beneficiário não satisfazia ou deixou de satisfazer as condições estipuladas 
nesta Medida Provisória e em ato do Poder Executivo federal”. Muito embora 
possa administração anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que 
os tornam ilegais (Súmula 473 do STF) deve também  respeitar os direitos 
adquiridos e evitar submeter grupos sociais já vulneráveis à insegurança jurídica 
da posse. Se é certo que os atos de regularização fundiária, como quaisquer atos 
administrativos, devem ser revistos e/ou anulados quando neles identificadas 
ilegalidades, eles tampouco podem manter os beneficiários em perpétuo 
estado de incerteza ou dependência. Tal ponderação se agrava especialmente 
no momento atual, em que o amplo volume de emendas propostas ao 
projeto de lei de conversão da MPV 759/2016 impede vislumbrar com clareza 
quais serão “as condições estipuladas neste Medida Provisória” em futuro 
breve, recomendando-se, destarte, redobrada cautela na aplicação de seus 
instrumentos, neste ínterim.

 Conclusão: Ex positis, conclui este Centro de Apoio Operacional pela 
inconstitucionalidade formal e materialmente da Medida Provisória 759/2016, 
no bojo da qual se vislumbra grave retrocesso social e urbanístico-ambiental 
em face da anterior Lei 11.977/2009. Ademais, padece a medida em testilha de 
imprecisões e antinomias geradores de insegurança jurídica e inconsistências 
técnicas a recomendar sua não conversão em lei, ao menos nos termos em 
que, atualmente, a mesma se acha em vigor.
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CONSULTA 53/2017/NHU

EMENTA: REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL. 
APLICAÇÃO DA NOVA LEI 13.645/2017. VIGÊNCIA, A DESPEITO 
DAS CONTROVÉRSIAS SOBRE SUA CONSTITUCIONALIDADE. 
ARTS. 11, 12 E 36 QUE ENCONTRAM ESPELHAMENTO NA 
ANTERIOR LEI 11.977/2009. LEGITIMADOS PARA REQUERER 
A REURB. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES QUE NECESSIDADE 
DE AUTORIZAÇÃO EXPLÍCITA DOS BENEFICIÁRIOS ÚLTIMOS. 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARTICULARES. REGULARIZAÇÃO 
POR ETAPAS. POSSIBILIDADE. MEDIDAS QUE DEVEM ESTAR 
PREVISTAS INTEGRALMENTE NO PROJETO DE REGULARIZAÇÃO, 
MAS QUE PODEM SER IMPLEMENTADAS PROGRESSIVAMENTE. 
LICENCIAMENTOS DIFERENCIADOS PARA TRECHOS COM 
RESTRIÇÕES AMBIENTAIS. PROCEDIMENTO ESPECÍFICO. 
RESOLUÇÃO SEMA/PR 34/2017. REGIME JURÍDICO DA 
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA QUE NÃO SE CONFUNDE 
COM A APROVAÇÃO DE NOVOS EMPREENDIMENTOS OU 
PARCELAMENTOS DO SOLO. REQUISITOS MAIS FLEXÍVEIS ANTE 
A CONSOLIDAÇÃO FÁTICA PARA AS HIPÓTESES DE INTERESSE 
SOCIAL (REURB-S).

Em liça o Inquérito Civil MPPR ….., sob presidência da d. ...a Promotoria 
de Justiça de ….., a versar sobre processo de regularização fundiária de interesse 
social da Vila …. e do Jardim …., no Município de …..

Compulsando os autos, verifica-se que se trata de processo de 
regularização cujas tratativas remontam há mais de uma década, com termos 
de cooperação entabulados, inicialmente, com a Companhia de Habitação do 
Paraná – COHAPAR, ainda em 2005.

Ao que consta, na sucessão de propostas no decorrer dos anos, passou 
a empresa ... a assumir a representação das Associações de Moradores das 
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respectivas comunidades. Nesta fase, firmou-se Termo de Ajustamento de 
Conduta envolvendo a própria empresa, as associações, o Município de ….., os 
proprietários dos terrenos ocupados, o Instituto Ambiental do Paraná - IAP,  a 
Companhia de Água e Esgoto de Paranaguá – CAB, a Companhia de Eenergia 
Elétrica do Paraná – COPEL e a União Federal, por intermédio da Superintendência 
de Patrimônio da União no Paraná – SPU/PR.

A empresa ….. juntou suas considerações (fls. 631-643) acerca do Parecer 
Técnico 08/2017 da Câmara Técnica Multidisciplinar constituída pela Portaria 
IAP 203/2016, datado de 20 de abril de 2017 (fls. 644-650). As divergências 
entre o IAP e a …... giram em torno dos seguintes pontos: i. legitimidade da 
empresa como representantes das comunidades no processo; ii. possibilidade 
de realização da mesma por etapas, especialmente quando parcelas do 
assentamento sejam atingidas por restrições ambientais; iii. especificidade do 
procedimento de regularização fundiária de interesse social (face aos critérios 
para novos empreendimentos imobiliários e parcelamentos do solo). Tais 
aspectos, ao argumento da empresa, estariam sanados por disposições da Lei 
13.645/2017, especialmente dos seus arts. 11, 12 e 36.

Em atendimento ao despacho de fls. 651, contendo questionamento 
sobre a aplicabilidade dos arts. 11, 12 e 36 da nova Lei 13.645/2017 ao caso 
em testilha, apresenta este Centro de Apoio Operacional suas ponderações e 
sugestões.

I. Da legitimidade para requerer a Reurb

De partida, quanto à questão da legitimidade da empresa .55.. para 
a condução do processo de regularização fundiária, importa salientar que o 
diploma supra mencionado (Lei 13.465/2017) estipula expressamente o rol de 
legitimados para requerer a Reurb, não constando entre elas entidades com fins 
lucrativos. Nada obstante, as associações de moradores podem representar os 
interesses dos beneficiários, de acordo com a dicção do art. 14, II:

Art. 14.  Poderão requerer a Reurb: 

(...)
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II - os seus beneficiários, individual ou coletivamente, diretamente ou 
por meio de cooperativas habitacionais, associações de moradores, 
fundações, organizações sociais, organizações da sociedade civil de 
interesse público ou outras associações civis que tenham por finalidade 
atividades nas áreas de desenvolvimento urbano ou regularização 
fundiária urbana; 

(...)

§ 1o Os legitimados poderão promover todos os atos necessários à 
regularização fundiária, inclusive requerer os atos de registro. 

A interpretação, portanto, que se pode extrair do dispositivo é a 
de que não há impeditivo para que empresas especializadas em serviços de 
regularização fundiária sejam contratadas pelos legitimados, como associações 
de moradores, desde que estas estejam, por sua vez, devidamente autorizadas 
para tanto pelos beneficiários últimos do processo.

Ademais, tal lógica – a de uma necessária e explícita autorização dos 
moradores – coaduna-se com as exigências interpostas às associações para 
manejar similares instrumentos de regularização fundiária no âmbito judicial, 
como é o caso da usucapião especial urbana coletiva (art. 12, III do Estatuto 
da Cidade). Anote-se a jurisprudência do Tribunal de Justiça Paranaense, nesse 
sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO RETIDO, APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO 
ADESIVO. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANO COLETIVO. 
PROCEDÊNCIA. AGRAVO RETIDO DA RÉ COHAB-CT. ILEGITIMIDADE ATIVA 
E INÉPCIA DA INICIAL. ASSOCIAÇÃO QUE ATUA COMO SUBSTITUTO 
PROCESSUAL DOS OCUPANTES DA ÁREA. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO 
“EXPLÍCITA” DOS SEUS REPRESENTADOS (LEI 10.257/2001, ART. 12, INC. 
III). AUTORIZAÇÃO DE MENOS DA METADE DOS SUPOSTOS OCUPANTES, 
NO CASO, NÃO IDENTIFICADOS NA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE AGIR 
EM NOME DE TODOS OS OCUPANTES.

(...)

2. A associação de moradores da comunidade, desde que regularmente 
constituída, detém legitimidade para, como substituto processual, 
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propor a Ação de Usucapião Especial Urbano Coletivo, desde que 
“explicitamente” autorizados pelos seus associados (Lei 10.257/2001, 
art. 12, inc. III). No caso, os associados não foram identificados, nem 
mesmo na ata da assembléia que autorizou, pela maioria dos presentes 
(que não representavam nem a metade dos supostos associados), o 
ajuizamento da ação. (...)

(TJ-PR - AC: 7221609 PR 0722160-9, Relator: Mário Helton Jorge, Data 
de Julgamento: 13/04/2011, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 
620)

Na mesma esteira, assim tem sido concebida pelo Supremo 
Tribunal Federal a norma do art. 5o, XXI (“as entidades associativas, quando 
expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados 
judicial ou extrajudicialmente”) da Constituição de 1988:

REPRESENTAÇÃO – ASSOCIADOS – ARTIGO 5º, INCISO XXI, DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. O disposto no artigo 5º, inciso XXI, 
da Carta da República encerra representação específica, não alcançando 
previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos 
interesses dos associados. (...)

(STF - RE 573.232/SC, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Data de 
Julgamento: 14/05/2014, Tribunal Pleno)

Não há razão, assim, para que atos de comunicação e deliberação 
coletiva deste jaez sejam sobrepassados na esfera extrajudicial. Assembleias 
e seus congêneres são imprescindíveis para garantir a participação e 
transparência do processo de regularização junto aos moradores, bem como a 
legitimidade das associações e demais entidades requerentes. Mesmo porque, 
segundo reza o art. 10, XII da Lei 13.465/2017, constitui um dos objetivos da 
Reurb “ franquear participação dos interessados nas etapas do processo de 
regularização fundiária  ”.

Em sendo documentada e demonstrada essa autorização específica, 
bem como o fluxo permanente de informações aos interessados últimos, não 
se vislumbra óbice para que a empresa em testilha represente os beneficiários, 
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promovendo, nos termos do art. 14, §1o, todos os atos necessários à regularização 
fundiária, inclusive os atos de registro.

II. Da possibilidade de regularização por etapas

Já no anterior marco nacional de regularização fundiária urbana, a Lei 
11.977/2009, dada a complexidade do processo constava previsão autorizativa 
de implementação por etapas, entendidas estas tanto quanto as medidas 
progressivas no tempo, quanto distintos trechos do assentamento, no espaço. 
Vide o art. 47, IX e o art. 51, §3o:

Art. 47.  Para efeitos da regularização fundiária de assentamentos 
urbanos, consideram-se:  

(...)

IX - etapas da regularização fundiária: medidas jurídicas, urbanísticas 
e ambientais mencionadas no art. 46 desta Lei, que envolvam 
a integralidade ou trechos do assentamento irregular objeto de 
regularização.            (Incluído pela Lei nº 12.424, de 2011)  (Revogado pela 
Lei nº 13.465, de 2017)

Art. 51.  O projeto de regularização fundiária deverá definir, no mínimo, 
os seguintes elementos:           (Revogado pela Medida Provisória nº 759, 
de 2016)   (Revogado pela Lei nº 13.465, de 2017)

I – as áreas ou lotes a serem regularizados e, se houver necessidade, as 
edificações que serão relocadas;           (Revogado pela Medida Provisória 
nº 759, de 2016)   (Revogado pela Lei nº 13.465, de 2017)

II – as vias de circulação existentes ou projetadas e, se possível, as outras 
áreas destinadas a uso público;           (Revogado pela Medida Provisória nº 
759, de 2016)   (Revogado pela Lei nº 13.465, de 2017)

III – as medidas necessárias para a promoção da sustentabilidade 
urbanística, social e ambiental da área ocupada, incluindo as compensações 
urbanísticas e ambientais previstas em lei;           (Revogado pela Medida 
Provisória nº 759, de 2016)
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IV – as condições para promover a segurança da população em 
situações de risco; e           (Revogado pela Medida Provisória nº 759, de 
2016)   (Revogado pela Lei nº 13.465, de 2017)

IV - as condições para promover a segurança da população em situações 
de risco, considerado o disposto no parágrafo único do art. 3º da Lei nº 
6.766, de 19 de dezembro de 1979; e  (Redação dada pela Lei nº 12.424, de 
2011)          (Revogado pela Medida Provisória nº 759, de 2016)   (Revogado 
pela Lei nº 13.465, de 2017)

V – as medidas previstas para adequação da infraestrutura 
básica.           (Revogado pela Medida Provisória nº 759, de 2016)   (Revogado 
pela Lei nº 13.465, de 2017)

§ 3o  A regularização fundiária pode ser implementada por etapas.    

De se destacar que, conquanto a implementação das medidas de 
regularização fundiária pudesse se dar em etapas progressivas, sua pactuação 
deveria comparecer no projeto global de intervenção, visto que as mesmas 
dependem de uma mesma concepção urbanística geral e de planejamento 
físico-territorial integrado.

Não é outro o viés que se há de adotar a partir da nova Lei 13.465/2017. 
Aliás, neste quesito, depreende-se a mesma lógica dos arts. 12, §3o e 36, §2o e 
§3o do novel diploma:

Art. 12.  A aprovação municipal da Reurb de que trata o art. 10 corresponde 
à aprovação urbanística do projeto de regularização fundiária, bem como 
à aprovação ambiental, se o Município tiver órgão ambiental capacitado.  

§ 1o  Considera-se órgão ambiental capacitado o órgão municipal que 
possua em seus quadros ou à sua disposição profissionais com atribuição 
técnica para a análise e a aprovação dos estudos referidos no art. 11, 
independentemente da existência de convênio com os Estados ou a 
União.  

§ 2o  Os estudos referidos no art. 11 deverão ser elaborados por profissional 
legalmente habilitado, compatibilizar-se com o projeto de regularização 
fundiária e conter, conforme o caso, os elementos constantes dos arts. 64 
ou 65 da Lei no 12.651, de 25 de maio de 2012. 
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§ 3o  Os estudos técnicos referidos no art. 11 aplicam-se somente às 
parcelas dos núcleos urbanos informais situados nas áreas de preservação 
permanente, nas unidades de conservação de uso sustentável ou nas áreas 
de proteção de mananciais e poderão ser feitos em fases ou etapas, sendo 
que a parte do núcleo urbano informal não afetada por esses estudos 
poderá ter seu projeto aprovado e levado a registro separadamente. 

Art. 36.  O projeto urbanístico de regularização fundiária deverá conter, 
no mínimo, indicação: 

I - das áreas ocupadas, do sistema viário e das unidades imobiliárias, 
existentes ou projetadas; 

II - das unidades imobiliárias a serem regularizadas, suas características, 
área, confrontações, localização, nome do logradouro e número de sua 
designação cadastral, se houver; 

III - quando for o caso, das quadras e suas subdivisões em lotes ou as 
frações ideais vinculadas à unidade regularizada; 

IV - dos logradouros, espaços livres, áreas destinadas a edifícios públicos 
e outros equipamentos urbanos, quando houver; 

V - de eventuais áreas já usucapidas;  

VI - das medidas de adequação para correção das desconformidades, 
quando necessárias; 

VII - das medidas de adequação da mobilidade, acessibilidade, 
infraestrutura e relocação de edificações, quando necessárias; 

VIII - das obras de infraestrutura essencial, quando necessárias; 

IX - de outros requisitos que sejam definidos pelo Município. 

§ 1o  Para fins desta Lei, considera-se infraestrutura essencial os seguintes 
equipamentos:  

I - sistema de abastecimento de água potável, coletivo ou individual; 

II - sistema de coleta e tratamento do esgotamento sanitário, coletivo ou 
individual; 

III - rede de energia elétrica domiciliar; 

IV - soluções de drenagem, quando necessário; e 

V - outros equipamentos a serem definidos pelos Municípios em função 
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das necessidades locais e características regionais.  

§ 2o  A Reurb pode ser implementada por etapas, abrangendo o núcleo 
urbano informal de forma total ou parcial.  

§ 3o  As obras de implantação de infraestrutura essencial, de equipamentos 
comunitários e de melhoria habitacional, bem como sua manutenção, 
podem ser realizadas antes, durante ou após a conclusão da Reurb.  

É dizer: a lei autoriza a segmentação do território dos assentamentos 
de acordo com suas especificidades. Os trechos abrangidos por áreas de 
preservação permanente, unidades de conservação ou mananciais poderão 
ser tratados de maneira distinta, haja vista a necessidade de estudos técnicos 
complementares, sem prejuízo do regular trâmite do processo de regularização 
de interesse social para as demais parcelas do assentamento.

Aliás, tal expediente é salutar, na medida em que homenageia a 
celeridade, sem prejuízo ao meio ambiente. O projeto deverá, necessariamente, 
para as áreas sobre as quais incidam restrições ambientais, indicar as melhorias 
ambientais em relação à situação de ocupação informal anterior, inclusive 
por meio de eventuais compensações ambientais (art. 11, §2o). Não se olvide, 
contudo, que este último requisito não é obrigatório para as demais porções 
do assentamento, não havendo razão para atrelá-las no momento da execução. 
Como já declinado, porém, no momento de concepção, isto é, no projeto 
de regularização fundiária, todo o território do assentamento deverá ser 
contemplado e as medidas necessárias previstas integralmente.

Destarte, a solução que melhor se ajusta ao caso é o licenciamento em 
separado de tais parcelas do projeto de regularização, referentes aos trechos 
ambientalmente frágeis do assentamento. Desde que basadas num mesmo 
projeto global que abranja todo território da Vila ….. e do Jd. ….., podem-se 
emitir licenças específicas para as áreas especialmente protegidas, contendo 
as condicionantes e exigências diferenciadas e com trâmite próprio nos órgãos 
ambientais devidos (como na hipótese das Unidades de Conservação), sem 
que o andamento destas impeça a continuidade da regularização nos demais 
trechos da comunidade.
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III. Do procedimento específico de regularização

Por fim, vale frisar que, com efeito, é recomendável que os processos 
administrativos de regularização recebam tratamento diferenciado, tanto 
formal quanto materialmente, em face da convencional aprovação de novos 
empreendimentos e parcelamentos.

Do ponto de vista formal, a tramitação dos licenciamentos ambientais e 
urbanísticos de regularização fundiária, sobretudo nas hipóteses de evidenciado 
interesse social, com o passivo e os riscos sociais envolvidos, deveriam receber 
priorização dos órgãos públicos. A despeito disso, na esfera ambiental, por força 
do art. 21 da Resolução SEMAPR 34/2017, o procedimento cabível é, até o 
momento, o mesmo do licenciamento de empreendimentos imobiliários:

Art.21. A regularização ambiental de empreendimentos já implantados 
seguirá as mesmas regras de licenciamento ambiental previstas nesta 
Resolução.

A regulação não obstaculiza, porém, que os licenciamentos ambientais 
sejam levados a cabo por trecho do assentamento, como acima referido, de 
acordo com a natureza das áreas ocupadas, a gerar medidas diferenciadas em 
qualidade, quantidade e tempo de execução. Importa que, em todos os casos, 
tais medidas estejam suficientemente caracterizadas, inclusive com indicação 
de responsáveis.

A seu turno, sob a lente material, não se podem equiparar as exigências 
de uma intervenção regularizadora às de um novo parcelamento do solo urbano. 
O regime jurídico da Lei 13.645/2017 veio, justamente, regrar de maneira 
particular essas situações já consolidadas, de modo que se deve observar o que 
enuncia o seu art. 11, §1o quanto à viabilidade de flexibilização de parâmetros 
urbanísticos e de dispensa reserva de áreas públicas quando houver interesse 
social (ReurbS) e sempre motivado em análise e estudos técnicos prévios.

Art. 11. Para fins desta Lei, consideram-se: 

(...)
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§ 1o  Para fins da Reurb, os Municípios poderão dispensar as exigências 
relativas ao percentual e às dimensões de áreas destinadas ao uso público 
ou ao tamanho dos lotes regularizados, assim como a outros parâmetros 
urbanísticos e edilícios.  

Em suma, o que se sustenta é que os processos de regularização 
fundiária e seus respectivos atos administrativos hão de se lastrear na Lei 
13.465/2017 (com as ressalvas de eventuais inconstitucionalidades da nova 
lei, ainda em debate) e não na Lei 6.766/1979 e seus requisitos. Assim, ainda 
que o trâmite da Reurb junto ao IAP e ao Município de ….. seja, formalmente, 
semelhante a uma aprovação de parcelamento do solo para fins urbanos, seu 
conteúdo deverá ser lido e operacionalizado de maneira própria, integrada em 
suas dimensões urbanísticas, ambientais, jurídicas e sociais no bojo do projeto 
de regularização fundiária, esqueleto e musculatura da intervenção.

Ex positis, conclui este Centro de Apoio Operacional às Promotorias 
de Justiça de Proteção ao Meio Ambiente e de Habitação e Urbanismo pela 
possibilidade de aplicação dos arts. 11, 12 e 36 da Lei 13.645/2017 ao caso em 
comento, com as ressalvas e cautelas supra discriminadas.

É a consulta.
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Curitiba, 28 de novembro de 2017.

Alberto Vellozo Machado
Procurador de Justiça
Coordenador do CAOPJ-MAHU

Laura Esmanhoto Bertol
Arquiteta e Urbanista

Thiago A. P. Hoshino
Assessor Jurídico
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CONSULTA N. 38/2015

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 …..ª Promotoria de Justiça de …. 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 clandestino87, seguido de ocupação irregular por famílias 
predominantemente de baixa renda. A área está localizada próxima às margens 
do Rio ….., dentro das faixas de domínio da rodovia federal BR–369 e da ferrovia 
…. – ….. (sob concessão da …. S.A. e ….., 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 

87 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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empreitada não obteve êxito, houve a permanência de famílias que desenvolviam 
atividades ligadas à 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 65 
pessoas em 20 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° 2.051 
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 Rio …. na altura da Vila …. 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 Rio …. 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.

  Por sua vez, no tocante à faixa de domínio da rodovia BR-369, entre 
os Km 129 e 133, e a faixa não edificável da ferrovia …..-…., entre os km 185 
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e 186, de fato a Vila ….. é atingida por estas em sua quase totalidade. Ao se 
projetarem88 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-….. e da área não edificável da 

ferrovia …..-…... 

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 e faixa lateral de segurança, até o alinhamento das 
cercas que separam a estrada dos imóveis marginais ou da faixa do recuo”89.

88 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.

89 BRASIL. Departamento Nacional de Estradas de Rodagem. Glossário de Termos Técnicos 
Rodoviários. Rio de Janeiro, 1997, p. 108.
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 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°18/201390, 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 pelo INCRA para a região, 
qual seja, 20.000 m² (vinte mil metros quadrados).

90 Disponível em: http://www.urbanismo.mppr.mp.br/arquivos/File/InstrucaodeServico 
DG18de30deDezembrode2013.PDF
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 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 utilização da área que será desocupada, fazendo-a cumprir sua função social.
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2. Do atendimento das novas famílias ali residentes e da contenção 
da expansão da ocupação.

 Conforme já abordado na seção anterior, a intervenção na Vila ….. 
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 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 
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realocadas famílias, nos termos do Manual de Instruções do Programa Moradia 
Digna do Governo Federal91 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 Social92 e orientada pelo Conselho de 
Desenvolvimento Municipal93 e pelo Conselho Gestor do Fundo Municipal de 
Habitação de Interesse Social.

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

92 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.

93 De acordo com a Lei Municipal n° 2.625/2013 que instituiu o Conselho de Desenvolvimento 
Municipal, 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).
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 Com tal ressalva, após estabelecida a ordem de atendimento das 
famílias da Vila ….., 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 
pública94.

 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.

94 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.



252
V. 4: DIREITO À MORADIA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E PROGRAMAS HABITACIONAIS

Figura 02: Exemplo de selagem.

Fonte: Imagens da apresentação do arquiteto Caio Santo Amore da consultoria técnica Peabiru, 
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”95,  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.

95 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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 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 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 
Cidades96 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:

96 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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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 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.97

 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 

97 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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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 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.
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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. Isso significa que o local para o qual essa 
população será realocada deve garantir os quesitos mínimos que compõe o 
direito à moradia98, 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 

98 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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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 condição de vida 
das famílias reassentadas. Destarte, o supramencionado documento da ONU99 
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:

99 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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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 relações de vizinhança e emprego estabelecidas, bem 
como da infraestrutura e equipamentos públicos existentes;100

 Nessa toada também cabe menção à Portaria n.° 317/2013101 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:

100 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

101 Disponível em: http://www.urbanismo.mppr.mp.br/arquivos/File/portaria_317_2013.pdf
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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.

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.
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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 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. 
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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. 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)
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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 Vila …..., o Município poderia realizar a demolição das 
casas construídas irregularmente, tomadas as cautelas supracitadas de anuência 
expressa dos 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 
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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 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.
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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 Vila …..., 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 Vila …... 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 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,
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Curitiba, 18 de fevereiro de 2016.

ALBERTO VELLOZO MACHADO
Procurador de Justiça

THIAGO DE AZEVEDO PINHEIRO HOSHINO
Assessor Jurídico

LAURA ESMANHOTO BERTOL
Arquiteta Urbanista

DEBORA PINTO FOLLADOR
Arquiteta Urbanista
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CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS N. 03/2013

EMENTA: VIABILIDADE DE INSTALAÇÃO DE REDE DE ÁGUA 
E ENERGIA ELÉTRICA EM ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS E 
OCUPAÇÕES IRREGULARES. FORNECIMENTO É SERVIÇO 
ESSENCIAL, ATENDENDO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA 
PESSOA HUMANA. AUTONOMIA DO DIREITO À MORADIA 
DIGNA EM RELAÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE. DEVER 
DO MUNICÍPIO DE EMPREENDER REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 
DIANTE DE SITUAÇÕES CONSOLIDADAS, DESDE QUE SUPERADOS 
OS RISCOS DE ORDEM FÍSICA E AMBIENTAL, NOS TERMOS DA 
LEI 11.977/2009.

Diante de reiteradas consultas formuladas a este Centro de Apoio 
Operacional das Promotorias de Justiça de Habitação e Urbanismo, no tocante 
à possibilidade de fornecimento de água e energia elétrica em assentamentos 
precários e irregulares, bem como sobre a viabilidade de regularização fundiária 
dos mesmos, apresentam-se as seguintes considerações técnicas.

1. DA INSTALAÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA EM 
ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS E/OU IRREGULARES

 A implantação de infraestrutura básica e a prestação de serviços 
essenciais em áreas de uso habitacional são imperativos da dignidade da 
pessoa humana, nos termos do art. 1º, III, da Constituição Federal de 1988. 
Como é notório, esta se constitui em “princípio que unifica e centraliza todo o 
sistema normativo, assumindo especial prioridade (...) simboliza, desse modo, 
verdadeiro superprincípio constitucional” (PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos 
e o direito constitucional internacional. 12ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 
83). Sob este prisma deve-se analisar a questão em tela.
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Primeiramente, vale observar que o atendimento às necessidades 
elementares da coletividade nas cidades – muitas das quais se concretizam por 
meio de melhorias estruturais, como resultado do processo de urbanização 
– independe da relação de titularidade da terra onde residam os sujeitos 
beneficiados, não podendo esta tornar-se impeditivo para a realização dos 
direitos fundamentais:

Muitas das situações de segurança, salubridade e conforto (que 
as exigências legais têm por objetivo garantir) são alcançáveis nos 
assentamentos irregulares, pela execução de obras de infraestrutura 
urbana, especialmente drenagem, redes de água, redes de esgoto e 
viabilização de coleta de lixo. (…) Os impactos ambientais e sanitários 
(relacionados à saúde pública) negativos, decorrentes de grande número 
desses assentamentos precários são resultado, sobretudo, da ausência de 
infraestrutura urbana. (BUENO, Laura Machado de Mello e MONTEIRO, 
Pedro Cauê Mello Rosa. Planos Diretores, aspectos urbanísticos e 
ambientais na regularização fundiária. In: ROLNIK, Raquel (org.) 
Regularização Fundiária Plena Referências Conceituais. Brasil: Ministério 
das Cidades, 2007, p. 256-257).

 No rol de direitos de natureza indisponível, tuteláveis pelo Ministério 
Público, assoma o direito à moradia digna, inscrito no art. 6º da Carta Magna. 
Seus elementos constituintes foram especificados em normativas internacionais 
como o Comentário Geral n. 4 do Conselho de Direitos Humanos da Organização 
das Nações Unidas, o qual deu densidade normativa ao art. 11, §1º do Pacto 
Internacional dos Direitos Humanos Econômicos, Sociais e Culturais102. Nesse 
marco, encontram-se enunciados os componentes: a) segurança jurídica da 
posse; b) disponibilidade de serviços, materiais, benefícios e infraestrutura; c) 
custo acessível; d) habitabilidade; e) acessibilidade; f) localização; g) adequação 
cultural. A despeito da integralidade e indissociabilidade dos mesmos, frente ao 
caso em comento, destacam-se os seguintes:

102  ‘Art. 11, §1º: Os Estados-partes no presente Pacto reconhecem o direito de toda pessoa a um 
nível de vida adequado para si próprio e para sua família, inclusive à alimentação, vestimenta e 
moradia adequadas, assim como uma melhoria contínua de suas condições de vida. Os Estados-
partes tomarão medidas apropriadas para assegurar a consecução desse direito, reconhecendo, 
nesse sentido, a importância essencial da cooperação internacional fundada no livre consentimento’.
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b. Disponibilidade de serviços, materiais, benefícios e infra-estrutura. 
Uma moradia adequada deve dispor de certos serviços essenciais para a 
saúde, segurança, conforto e nutrição. Todos os beneficiários do direito 
à moradia adequada devem ter acesso permanente a recursos naturais e 
comuns, água potável, energia para cozinhar, aquecimento e iluminação, 
instalações sanitárias, meios de armazenagem de alimentos, depósito dos 
resíduos, drenagem do ambiente e serviços de emergência.

(…)

d. Habitabilidade. A moradia adequada deve ser habitável, em termos de 
prover os habitantes com espaço adequado e protegê-los do frio, umidade, 
calor, chuva, vento ou outras ameaças à saúde, riscos estruturais e riscos 
de doença. A segurança física dos ocupantes deve ser garantida. O Comitê 
estimula os Estados-partes a, de modo abrangente, aplicar os Princípios 
de Higiene da Moradia, preparados pela OMS, que vê a habitação como 
o fator ambiental mais frequentemente associado a condições para 
doenças em análises epidemiológicas, isto é,  condições de habitação e 
de vida inadequadas e deficientes são invariavelmente associadas com as 
mais altas taxas de doença e mortalidade.

 

Tal perspectiva não se encontra em desacordo com a legislação nacional. 
De fato, inexiste qualquer óbice formal à prestação de serviços de fornecimento 
de água e energia elétrica em assentamentos precários. Ao contrário, a Lei Maior 
consigna a obrigação da União, dos Estados e dos Municípios de promover a 
“melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico” (art. 23, IX).

Por sua vez, regulamentação da matéria foi dada pela Resolução 
Normativa n. 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica sobre Condições 
Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica, estabelecendo direitos e deveres 
dos consumidores. Explícito no sentido de assegurar a universalização do 
atendimento, ainda que provisoriamente, para unidades consumidoras 
localizadas em áreas não regularizadas, o  referido diploma destina atenção 
especial à população de baixa renda:

Art. 52 – A distribuidora pode atender, em caráter provisório, unidades 
consumidoras de caráter não permanente localizadas em sua área de 
concessão, sendo o atendimento condicionado à solicitação expressa do 
interessado à disponibilidade de energia e potência.
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(…)

§ 2° Para o atendimento de unidades consumidoras localizadas em 
assentamentos irregulares ocupados predominantemente por população 
de baixa renda, devem ser observadas as condições a seguir:

I – deve ser realizado como forma de reduzir o risco de danos e acidentes 
a pessoas, bens ou instalações do sistema elétrico e de combater o uso 
irregular da energia elétrica;

II – a distribuidora executará as obras às suas expensas, ressalvado o 
disposto no § 8° do art. 47, devendo, preferencialmente, disponibilizar 
aos consumidores opções de padrões de entrada de energia de baixo 
custo e de fácil instalação;

III – em locais que não ofereçam segurança à prestação do serviço público 
de distribuição de energia elétrica, a exemplo daqueles com dificuldades 
para a realização de medição regular, leitura ou entrega de fatura, o 
atendimento à comunidade pode utilizar o sistema de pré-pagamento 
da energia elétrica ou outra solução julgada necessária, mediante 
apresentação das devidas justificativas para avaliação e autorização 
prévia da ANEEL; e

IV – existência de solicitação ou anuência expressa do poder público 
competente.

 Embora inexista disciplina expressa sobre quais entes detêm a 
competência específica para solicitar ou anuir com o pedido de fornecimento, 
é razoável interpretar o Município como um dos possíveis intervenientes no 
processo – mesmo quando não caiba a ele diretamente a prestação do serviço – 
vez que a ele toca, por determinação constitucional, “o adequado ordenamento 
territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da 
ocupação do solo urbano” (art. 30, VIII).

Mais do que a não oposição, recomenda-se o protagonismo das 
municipalidades na promoção de medidas que reduzam a vulnerabilidade dos 
assentamentos irregulares existentes em seu território, priorizando os que 
apresentem riscos geológicos, estruturais, sociais, ambientais, entre outros. 
O fornecimento de água e energia elétrica integram necessariamente os 
programas de qualificação dessas áreas, de modo que o  “caráter provisório” 
do atendimento disposto no caput do art. 52 da RN 414/2010 estará sujeito 
à continuidade do quadro de irregularidade fundiária, isto é, não poderá ser 
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interrompido enquanto permanecerem ali residindo as famílias. Em caso de 
reassentamento, a localidade de destino dos moradores deverá contemplar o 
serviço em modalidade regular. Em caso de regularização fundiária e fixação 
da comunidade na mesma área, o fornecimento deverá ser convertido para 
atendimento em caráter definitivo.

Na mesma toada, o entendimento jurisprudencial predominante 
reforça a tese da vinculação entre o serviço essencial e o respeito à dignidade da 
pessoa humana, não consistindo a irregularidade fundiária argumento plausível 
para justificar a recusa do fornecimento. Aliás, a falta de acesso à energia 
elétrica e a abastecimento de água, longe de significar algum tipo de solução 
para a precariedade dos assentamentos, agrava seriamente o risco a que estão 
expostos seus habitantes:

O fornecimento de energia elétrica é, de qualquer modo, serviço 
universal, devendo estar disponível a todos os cidadãos, mediante do 
pagamento de contraprestação devida e desde que as condições mínimas 
de segurança se façam presentes.

No caso concreto, afastada a necessidade de regularização formal do 
loteamento, não houve nos autos a indicação de que havia, no local, 
perigo para a instalação da extensão das linhas. Parece mais razoável 
entender que, mantidos os autores na clandestinidade, o risco seria 
evidentemente maior.

Portanto, também porque se constitui direito fundamental, intimamente 
ligado ao direito de moradia, não vinculado à propriedade, procede a 
pretensão. Enquanto existirem moradores no loteamento, o serviço de 
energia elétrica deverá ser prestado, estejam os imóveis regularizados 
ou não. (1ª Vara Cível do Foro Central de Porto Alegre, Processo 
001/1.07.0150265-0, Juiz de Direito Juliano da Costa Stumpf, julgado em 
15.8.2011)

Atendo-nos apenas aos Tribunais de Justiça da Região Sul do país, 
repetem-se os julgados nessa direção:

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE INSTALAÇÃO 
DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO ATENDIDO – ESSENCIAL – INTELIGÊNCIA DO 
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ART. 22 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – MEDIDA LIMINAR 
CONCEDIDA – SATISFATIVIDADE – REEXAME NECESSÁRIO. Conforme o art. 
22 do Código de Defesa do Consumidor, os órgãos públicos, por si ou suas 
empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma 
de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 
eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. O pedido feito à 
concessionária para instalação de energia elétrica de forma legal, não 
havendo óbice escusável, deve ser atendido, porquanto trata-se de 
serviço essencial. Ademais, a concessão de medida liminar nesse sentido, 
cumpre a satisfatividade da medida (TJSC. AC 2005.002671-7, Rel. Des. 
Francisco Oliveira Filho, j. 08.03.2005).

ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. LIGAÇÃO. LOTEAMENTO 
IRREGULAR. SITUAÇÃO FÁTICA. EXCESSO FORMAL. RESOLUÇÃO Nº 
456/2000-ANEEL. Depurando-se o processo dos fatos manifestamente 
inverídicos, resta evidente inexistir qualquer motivo de ordem técnica 
ou de segurança, impedindo a ligação do fornecimento de energia 
elétrica ao imóvel do autor, à semelhança do que já ocorre com outros 
moradores do loteamento irregular, descabida a argumentação do apelo 
em invocar disposições normativas pertinentes a tais hipóteses, em 
especial a Resolução nº 456/2000-ANEEL. Baseada a negativa apenas na 
inexistência de formal aprovação do loteamento pelo Município (art. 
12, Lei nº 6.766/79), ignorando-se a realidade e, até, a anuência deste 
ao estabelecimento de moradias e instalações inerentes à condição 
humana, como as de água e energia elétrica, tal qual já ocorrido em 
relação a vários adquirentes de lotes, afigura-se abusiva a postura da 
concessionária (TJRS. AC 70041040627,Rel. Des. Armínio José Abreu Lima 
da Rosa, j. em 23/03/2011).

 Ampliando o espectro temático, o fornecimento de água enquadra-se 
na mesma categoria de prestação devida, bastando, para tanto, o exercício de 
posse, sendo inexigível comprovação de propriedade:

DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POSSE 
DO IMÓVEL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. I - O fato primordial a ser 
considerado é que a impetrante detém a posse do imóvel e tem o 
direito de usufruir de água tratada. II - O fornecimento de água tratada 
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qualifica-se como serviço de natureza essencial, prestado em caráter uti 
singuli, ao qual deve ser aplicado o princípio da continuidade, na forma 
do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor e nos termos do artigo 
175 da Constituição Federal. Remessa obrigatória conhecida e improvida. 
(TJGO. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO Nº 16006-0/195, Rel. Dês. Rogério 
Arédio Ferreira, j. 18/12/2007)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO 
DE ÁGUA. NEGATIVA PELA MUNICIPALIDADE. ALEGAÇÃO DE IRREGULAR 
OCUPAÇÃO DE ÁREA VERDE. OBRIGAÇÃO DEVIDA, OBSERVADO O 
CASO CONCRETO. Há direito ao fornecimento de água, bem essencial 
constitucionalmente assegurado, não se mostrando razoável a recusa 
da municipalidade diante de alegada ocupação irregular de área verde. 
Precedentes do TJRGS. (TJRS. Apelação Cível nº 70041323684, Vigésima 
Segunda Câmara Cível, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em 
23/02/2011)

 Outrossim, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, quanto 
ao assunto, pronunciou-se recentemente nos autos de Agravo de Instrumento 
n. 909.400-4. Em decisão da lavra da Dra. Dilmari Helena Kessler, datada de 15 
de maio de 2012, restou plenamente reconhecido o direito do possuidor para 
requerer fornecimento de água ao imóvel:

Cabe à concessionária fornecer a água tratada, procedendo à ligação da 
rede externa – de sua titularidade – com a rede interna, a ser edificada, 
ou suportada financeiramente, por quem de direito. Caso concreto em 
que a instalação da rede fica condicionada à respectiva contraprestação.

Embora seja lícito à concessionária impor condições para a ligação do 
serviço de água, dada a essencialidade de tal serviço, no caso, não pode 
subsistir a exigência da prova da propriedade do imóvel.

Ocorre que não há impedimento legal para o possuidor também exercer 
o direito de requerer o fornecimento de água em seu imóvel, porquanto 
a contraprestação pelo serviço ficará sob sua responsabilidade.
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2. DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS 
E/OU IRREGULARES

 Em face dos posicionamentos expostos, imperioso é anotar que a 
recomendação de instalação de redes de água e luz não significa, como se 
poderia arguir, incentivo às ocupações irregulares ou a processos clandestinos 
de parcelamento do solo. Fato é que a irregularidade urbanística e fundiária 
não é, em essência, produto da autonomia da vontade dos grupos sociais 
mais vulneráveis, ou mero fruto da criminalidade. Ao contrário, é resultado do 
processo histórico de urbanização desordenada das cidades brasileiras, o qual 
impõe sérias dificuldades de acesso ao mercado formal de lotes urbanizados 
pelas camadas de baixa renda, sendo indispensável o reconhecimento desse 
fenômeno por parte do Poder Público para as providências cabíveis.

Tendo em vista que a responsabilidade pela consolidação dos 
assentamentos precários recai, em grande parte, sobre os próprios Municípios 
– os quais, grosso modo, exercem de maneira deficiente seu poder de polícia na 
fiscalização de imóveis públicos e áreas de especial proteção ambiental, além 
de se omitirem na formulação e execução de políticas públicas de habitação 
de interesse social103 – descabe sua oposição à melhoria das condições de 
moradia nessas comunidades.

Nesse viés, as municipalidades têm o dever de promover a efetiva 
garantia do direito à moradia digna nas áreas informalmente ocupadas, 
orientando-se, para tanto, pela Lei Federal n. 10.257/2001 (Estatuto da 
Cidade). O principal marco normativo da política de desenvolvimento urbano 
no país estabelece, entre suas diretrizes gerais, a “regularização fundiária 
e urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda mediante 
o estabelecimento de normas especiais de urbanização, uso e ocupação do 
solo e edificação, consideradas a situação socioeconômica da população e as 
normas ambientais” (art. 2º, XIV).

103  Destaca-se que a Política Nacional de Habitação de Interesse Social (Lei Nacional 11.124/2005) 
que instituiu o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHS) determina, em seu art. 12, 
que os Municípios devem elaborar um Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS) como 
condição de acesso ao Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social. Destarte, imprescindível 
que o Poder Público cumpra seu papel dentro do sistema, garantindo a universalização do acesso 
à habitação.
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Assim, a garantia da dignidade da pessoa humana, através da adequada 
distribuição de serviços públicos essenciais à vida, como a água tratada e energia 
elétrica, não impede, antes compele o Poder Público a agir para a regularização 
fundiária dessas áreas. Nos termos do art. 46 da Lei Federal n. 11.977/2009, “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”.

Note-se que a viabilidade, qualidade e sustentabilidade dos processos 
de regularização fundiária depende intimamente de cada uma das dimensões 
implicadas (jurídica, urbanística, ambiental e social), as quais deverão estar 
abarcadas por Plano de Urbanização104 detalhado, elaborado a partir da 
caracterização do assentamento objeto da intervenção. Subsídios técnicos 
prévios como pesquisa dominial, levantamento topográfico e urbanístico e 
diagnóstico socioeconômico, sem prejuízo de outros, são indispensáveis para a 
escolha dos instrumentos jus-urbanísticos mais apropriados. O art. 54 da Lei n. 
11.977/2009 apresenta o conteúdo dos projetos de regularização:

Art. 54. O projeto de regularização fundiária de interesse social deverá 
considerar as características da ocupação e da área ocupada para definir 

104  Para a elaboração do Projeto de Urbanização devem ser observados alguns requisitos básicos 
como a (i) estabilidade dos lotes, das vias de circulação, das áreas verdes e institucionais e dos 
terrenos limítrofes; (ii) instalação e, em algumas situações, requalificação de infraestrutura básica, 
entendida como o sistema de drenagem das águas pluviais, sistema de abastecimento de água 
potável, sistema de esgotamento sanitário, rede de energia elétrica pública e domiciliar, sistema 
viário que garanta a trafegabilidade das vias com pavimentação adequada e garantia de acesso dos 
prestadores de serviços públicos de infraestrutura básica e emergencial bem como a integração 
com a malha viária local existente ou projetada, harmonizada com a topografia local e garantindo o 
acesso público aos corpos d’água e áreas de uso comum, (iii) garantia de acesso a todos os lotes por 
vias de circulação de pedestres ou de veículos, (iv) recuperação geotécnico-ambiental das áreas 
degradadas, (v) recuo mínimo de corpos d’água canalizados ou não para a garantia de acesso para 
manutenção e limpeza e (vi) largura mínima das vielas sanitárias para drenagem e proteção das 
tubulações no subsolo, para instalação de rede de água e esgoto e sua manutenção. Em Municípios 
que não disponham de legislação específica sobre o tema, recomenda-se observar o disposto na 
Lei Municipal nº 2.581 de 2006 do Município de Diadema, bem como as orientações do Ministério 
das Cidades, que servem de balizamento técnico.
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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.

§ 2o O estudo técnico referido no § 1o deverá ser elaborado por profissional 
legalmente habilitado, compatibilizar-se com o projeto de regularização 
fundiária e conter, no mínimo, os seguintes elementos:

I – caracterização da situação ambiental da área a ser regularizada;

II – especificação dos sistemas de saneamento básico;

III – proposição de intervenções para o controle de riscos geotécnicos e 
de inundações;

IV – recuperação de áreas degradadas e daquelas não passíveis de 
regularização;

V – comprovação da melhoria das condições de sustentabilidade urbano-
ambiental, considerados o uso adequado dos recursos hídricos e a 
proteção das unidades de conservação, quando for o caso;

VI – comprovação da melhoria da habitabilidade dos moradores 
propiciada pela regularização proposta; e

VII – garantia de acesso público às praias e aos corpos d´água, quando 
for o caso.

À parte a aquisição dos lotes, a regularização fundiária ou dominial 
pode ser obtida por iniciativa particular pela via judicial de usucapião especial 
de imóvel urbano (artigo 183 da Constituição do Brasil, regulamentado, em suas 
modalidades individual como coletiva, pelos arts. 9º a 14 do Estatuto da Cidade) 
ou pela via administrativa da legitimação da posse em processo de demarcação 
urbanística (artigos 59 e 60 da Lei 11.977/2009), quando se tratar de imóvel 
de propriedade particular. Para imóveis público, um dos instrumentos hábeis 
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a conferir segurança jurídica à posse exercida para fins de moradia por pessoa 
vulnerável em razão da pobreza é a Concessão de Uso Especial para Fins de 
Moradia (Decreto 2.220/2001), podendo aplicar-se, igualmente, Concessão de 
Direito Real de Uso a título não oneroso.

A regularização e integração urbanística de interesse social dependerá 
de uma ação planejada, inclusive, se necessário, com flexibilização dos 
parâmetros construtivos, dos lotes mínimos (o que poderá ser viabilizado 
através da demarcação pelo Poder Executivo ou Legislativo de Zonas Especiais 
de Interesse Social) e das áreas de proteção ambiental (entre elas, as Áreas de 
Preservação Permanente), desde que a intervenção implique em melhoria das 
condições ambientais em relação à situação de ocupação irregular anterior, 
mormente no que diz respeito ao uso adequado dos recursos hídricos (§1º do 
artigo 54 da Lei 11.977/2009).

A regularização urbanística dos assentamentos deverá, ainda, assegurar 
a integridade física dos moradores, identificando e estabilizando, quando 
possível, áreas de risco e/ou saneando áreas inadequadas ao bem-estar coletivo 
e saúde pública. Diferentemente das ações destinadas à regularização plena, 
tais medidas têm caráter emergencial, devendo ser priorizadas em políticas 
específica de atendimento, observando o disposto na Política Nacional de 
Proteção e Defesa Civil (Lei 12.608/2012).

Nas situações em que seja inviável a mitigação dos riscos físico-
ambientais, é necessário proceder-se ao remanejamento (dentro dos limites 
do próprio assentamento, quando houver áreas disponíveis para tanto) ou 
reassentamento (em outras localidades) das famílias ameaçadas, dando 
preferência à instalação em áreas próximas à original e garantindo-se sempre 
adequada informação, ampla participação dos moradores envolvidos e respeito 
à sua capacidade econômica na assunção de quaisquer obrigações e custos. 
Ademais, é princípio basilar dos deslocamentos dessa natureza, que a nova 
condição de habitação seja obrigatoriamente superior à antiga, nos diversos 
aspectos de concretização do direito fundamental à moradia digna.
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3. CONCLUSÕES

 Pelas razões supraexpostas, conclui este Centro de Apoio Operacional 
das Promotorias de Justiça de Habitação e Urbanismo:

a) o acesso à água tratada e à energia elétrica integram o rol de 
direitos fundamentais, por força do princípio da dignidade da 
pessoa humana, devendo ser atendidos pelo Poder Público ou 
seus concessionários e permissionários independentemente da 
regularidade fundiária dos assentamentos, vez que o direito de 
propriedade não se sobrepõe ao direito à vida digna;

b)  o direito humano à moradia digna engloba, entre seus elementos 
constitutivos, a disponibilidade de serviços e infraestrutura, bem 
como as condições mínimas de habitabilidade, sendo concretizado 
também mediante a devida prestação dos serviços de fornecimento 
de água e energia elétrica, ainda que em caráter provisório;

c) as redes de água tratada e de energia elétrica compõem parte 
essencial da infraestrutura básica, devendo ser integrados a ações 
que visem à redução global da precariedade em assentamentos 
informais, com destaque para a regularização fundiária plena e sem 
prejuízo das medidas de atendimento emergencial às áreas de risco 
e/ou proteção ambiental, cabendo ao Poder Público empreender 
ações para a segurança da população, bem como garantir o direito 
difuso ao meio ambiente equilibrado, em harmonia com o direito 
à moradia.
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Curitiba, 02 de maio de 2013.
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Assessor Jurídico
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CONSULTA N. 134 / 2014

EMENTA:

1. DÚVIDA SUSCITADA. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. 
NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NAS 
MODALIDADES DO ESTATUTO DA CIDADE (LEI 10.257/2001). 
DIREITO À MORADIA DIGNA. PRESENÇA DE RELEVANTE 
INTERESSE SOCIAL. CONTROVÉRSIA INDIVIDUAL QUE 
CANALIZA SITUAÇÃO COLETIVA DE INSEGURANÇA JURÍDICA DA 
POSSE. HARMONIZAÇÃO ENTRE RECOMENDAÇÕES PGJ/MPPR 
01/2010 E 01/2012. RACIONALIZAÇÃO PONDERADA. ATUAÇÃO 
COMO CUSTOS LEGIS COM OBJETIVO DE PREVENÇÃO DE 
FUTUROS CONFLITOS FUNDIÁRIOS. ARTICULAÇÃO INTESTINA 
DAS FUNÇÕES INSTITUCIONAIS. 2. MÉRITO. PREENCHIMENTO 
COMPROVADO DOS REQUISITOS LEGAIS NA ESFERA CÍVEL. 
ALEGADO DESCOMPASSO ENTRE PARÂMETROS LOCAIS DE 
USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E REALIDADE DO ASSENTAMENTO. 
IRRELEVÂNCIA. CONCEITO DE LOTE MÍNIMO NÃO APLICÁVEL 
IN CASU, INCLUSIVE EM FACE DE EXPRESSA EXCEÇÃO DO ART. 
4º, II DA LEI 6.766/1979. COMANDOS MUNICIPAIS QUE NÃO 
PODEM DERROGAR A DISCIPLINA NACIONAL DA USUCAPIÃO. 
INSTITUTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA QUE INCIDE SOBRE 
A PROPRIEDADE DO SOLO TÃO SOMENTE. DEMAIS DIMENSÕES 
(SOCIAIS, AMBIENTAIS E URBANÍSTICAS), PARA ALÉM DA 
TITULAÇÃO REGISTRAL, EXTRAPOLAM OS LIMITES DA LIDE 
E DEVERÃO SER TRATADAS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO. 
OMISSÃO DA MUNICIPALIDADE QUE NÃO PODE SER INVOCADA 
A SEU FAVOR. PRECEDENTES DAS CORTES ESTADUAIS E DO STJ. 
MANIFESTAÇÃO PELO IMPROVIMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL.
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  A d. Procuradoria-Geral de Justiça, instada a pronunciar-se nos autos 
em epígrafe, consulta este Centro de Apoio Operacional das Promotorias de 
Justiça de Habitação e Urbanismo sobre a matéria infradelineada.

 De proêmio, reporta-se ao relato exarado pela Excelentíssima 
Subprocuradora-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos, anexo à presente.

 Seguem as ponderações e conclusões deste órgão auxiliar.

1. Da necessária intervenção ministerial nas ações de usucapião 
especial urbana (Lei n. 10.257/2001)

 Versa a celeuma sobre obrigatoriedade ou dispensabilidade de 
intervenção ministerial na feição de custos legis, no âmbito cível, com enfoque 
em ações individuais de usucapião. De um lado, ostenta-se o imperativo de 
racionalização da atividade funcional, diante do novo perfil estampado pela 
Magna Carga de 1988 à instituição. Doutro, a irrenunciável proteção que se deve 
maximizar a um universo de situações (subjetivas quanto objetivas), segundo o 
perfil das partes envoltas na demanda ou a própria natureza desta, nas hipóteses 
ventiladas, sobretudo, pelo art. 82 do Código de Processo Civil:

Art. 82. Compete ao Ministério Público intervir:

I – nas causas em que há interesses de incapazes;

II – nas causas concernentes ao estado da pessoa, pátrio poder, tutela, 
curatela, interdição, casamento, declaração de ausência e disposições de 
última vontade;

III – nas ações que envolvam litígios coletivos pela posse da terra rural 
e nas demais causas em que há interesse público evidenciado pela 
natureza da lide ou qualidade da parte

 In casu, e a despeito da determinação do art. 944 do mesmo diploma, o 
declínio da intervenção lastreia-se, entre outros fundamentos, no art. 4º, ‘k’, da 
Recomendação n. 01/2010 da d. Procuradoria-Geral de Justiça do Paraná:
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Artigo 4º Identificado o objeto da causa e respeitado o princípio da 
independência funcional, é desnecessária a intervenção ministerial nas 
seguintes demandas e hipóteses:

(…)

k) ações de usucapião de coisa móvel e imóvel, exceto, nestas últimas, 
quando houver relevância social;

 Invocado, outrossim, o art. 5º, XI, da Recomendação n. 16/2010 do 
Egrégio Conselho Nacional do Ministério Público, nos seguintes termos:

Art. 5º. Perfeitamente identificado o objeto da causa e respeitado o 
princípio da independência funcional, é desnecessária a intervenção 
ministerial nas seguintes demandas e hipóteses:

 (…)

XI – Ação de usucapião de imóvel regularmente registrado, ou de coisa 
móvel, ressalvadas as hipóteses da Lei n° 10.257, de 10 de julho de 2001;

 Infere-se, todavia, que ambas as normativas adotam concepção 
moderada de racionalização, impondo, sempre, ponderação sobre as pessoas, 
os direitos e os interesses em questão, no caso concreto, e sopesamento quanto, 
ao menos, a três ressalvas: a) existência de relevância social; b) manuseio das 
modalidades de usucapio regidas pelo Estatuto da Cidade (Lei n. 10.257/2001); 
c) imóveis que apresentem irregularidades registrais como cerne do litígio. 
Vale dizer, a contrario sensu, presentes quaisquer desses cenários, sozinhos ou 
conjuntamente, primem pela intervenção do Parquet.

 São de índole similar as orientações deitadas pelas demais unidades do 
Ministério Público Brasileiro. A título exemplificativo, transcrevem-se:

Ato n. 103/2004/PGJ/MPSC

Art. 3° A intervenção do Ministério Público no processo civil, na forma 
prevista no art. 1° e seus parágrafos do presente Ato, poderá ser 
considerada nas seguintes hipóteses:

(…)
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XIII – ação de usucapião de imóvel regularmente registrado, ressalvadas 
as hipóteses da Lei n. 10.257, de 10 de julho de 2001;

Ato Normativo n. 15/2006/PGJ/MPBA

Art. 1º – A intervenção do Ministério Público, quando atuar como custos 
iuris e inexistindo interesse de incapaz, poderá ser considerada nas 
seguintes hipóteses:

(…)

IV – nas ações de usucapião de imóvel regularmente registrado, 
ressalvadas as hipóteses da Lei n° 10.257/2001;

Recomendação n. 01/2010/PGJ/MPRS

Art. 1° O Membro do Ministério Público, em matéria cível, intimado a 
se manifestar como órgão interveniente, perfeitamente identificado o 
objeto da demanda, ao verificar não se tratar de causa que justifique 
a intervenção, poderá limitar-se a consignar concisamente a sua 
conclusão, apresentando, nesse caso, os respectivos fundamentos, 
especialmente nas seguintes hipóteses:

(…)

i) ação de usucapião não coletiva de imóvel regularmente registrado, ou 
de coisa móvel;

Recomendação Conjunta n. 01/2011 PGJ/CGMP/MPRN

Art. 3° A intervenção do Ministério Público, na forma prevista no art. 
1° e seu parágrafo único da presente recomendação, será facultativa, 
especialmente nas seguintes hipóteses:

(…)

XIII – ação individual de usucapião de bem imóvel, excetuadas as 
hipóteses que envolvam parcelamento ilegal do solo para fins urbanos 
ou rurais, bem como aquelas em que haja interesse de incapazes (art. 
82, I, do CPC) ou em que se vislumbre risco, ainda que potencial, de 
lesão a interesses sociais e individuais indisponíveis;

Recomendação n. 8/2012/CSMP/MPDFT Art. 1º Recomendar, 
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sem caráter vinculante e respeitado o princípio constitucional da 
independência funcional, aos órgãos de execução que, em matéria 
cível, uma vez intimados, se abstenham de manifestar-se quando for 
verificada a desnecessidade da intervenção ministerial, devendo o 
membro justificar e indicar os fundamentos pertinentes, especialmente 
nas seguintes hipóteses:

 (…)

IX – ação de usucapião de imóvel regularmente registrado, ou de coisa 
móvel, ressalvadas as hipóteses da Lei n° 10.257, de 10 de julho de 2001;

 Nesse diapasão, importa analisar se o feito em testilha comporta ou 
não um ou mais dos aspectos supracitados, ensejando olhar mais detalhado do 
agente ministerial. Passa-se ao decalque pormenorizado de cada tópico.

1.1. Relevância social

 Vislumbra-se relevância social no caso atrelada à promoção e defesa 
do direito fundamental à moradia digna. Na medida em que se configuram a 
vulnerabilidade socioeconômica (baixa renda) e o recorte etário prioritário 
(idoso) do autor, além da finalidade última específica habitacional da tutela 
acionada, afigura-se indisputável a incidência de interesse indisponível, 
conquanto individual, merecedor de guarida.

 A problemática ultrapassa mera refrega patrimonial, vez que a 
constitucionalização da civilística contemporânea impõe releitura do próprio 
instituto da propriedade, assegurando um novo vetor de acesso ao patrimônio, 
direito à propriedade, e não apenas de propriedade, visando a suprir o mínimo 
existencial imprescindível a qualquer sujeito (regime jurídico do patrimônio 
mínimo). As balizas desse paradigma foram assentadas pela doutrina:

A ideia de interesse social corresponde ao início da distribuição de cargas 
sociais, ou seja, da previsão de que ao direito subjetivo da apropriação 
também correspondem deveres. Nessa esteira, passa-se a entender 
que esse direito subjetivo tem destinatários no conjunto da sociedade, 
de modo que o direito de propriedade também começa a ser lido como 
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direito à propriedade. Gera, por conseguinte, um duplo estatuto: um de 
garantia. Vinculado aos ditames sociais, e outro, de acesso105.

 A usucapião, portanto, enquanto via para a concreção do patrimônio 
social mínimo – patrimônio este, aliás, recentemente incluído entre os bens 
jurídicos tuteláveis por meio de Ação Civil Pública (art. 1º, VIII da Lei 7.347/1985) 
– e, logo, do direito à moradia, apresenta inarredável relevância social objetiva 
e subjetiva, além da evidente indisponibilidade de seu substrato de fundo. Na 
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça emerge hialina tal concepção, no 
que respeita à legitimidade do Ministério Público, nesta seara:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATO DE 
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AUMENTO ABUSIVO DO VALOR DAS 
PRESTAÇÕES. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DIREITO À 
MORADIA.

1. Hipótese em que o Ministério Público ajuizou Ação Civil Pública em 
defesa de mutuários de baixa renda cujos imóveis foram construídos 
em sistema de mutirão, com compromisso de compra e venda firmado 
com o Município de Andradas, pelo prazo de 15 anos. Após o pagamento 
por 13 anos na forma contratual, o Município editou lei que majorou as 
prestações para até 20% da renda dos mutuários. O Tribunal de origem 
declarou a ilegitimidade ad causam do Ministério Público.

2. O art. 127 da Constituição da República e a legislação federal 
autorizam o Ministério Público a agir em defesa de interesse individual 
indisponível, categoria na qual se insere o direito à moradia, bem como 
na tutela de interesses individuais homogêneos, mesmo que disponíveis, 
como, p. ex., na proteção do consumidor. Precedentes do STJ.

3. O direito à moradia contém extraordinário conteúdo social, tanto 
pela ótica do bem jurídico tutelado – a necessidade humana de um teto 
capaz de abrigar, com dignidade, a família –, quanto pela situação dos 
sujeitos tutelados, normalmente os mais miseráveis entre os pobres.

(...)

No caso, os interesses e direitos que afloram mais diretamente não são 
de natureza difusa, mas de cunho individual homogêneo, caracterização 

105 FACHIN, Luiz Edson. Teoria crítica do direito civil. 3ª. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2012, p. 317-318.
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essa que traz consequências à legitimação para agir do Ministério 
Público. Implicações que brotam do fato de que, ao contrário do que 
se dá nos interesses e direitos difusos, em que a legitimação ministerial 
é decorrência natural e necessária do discrímen que assim se faça 
– poderíamos falar em legitimação automática ou ipso facto –, nos 
interesses e direitos individuais homogêneos, o Ministério Público só 
se legitima na presença da relevância social de sua intervenção, que 
decorre, entre outras causas, da indisponibilidade do substrato de fundo 
(a dignidade da pessoa humana, a qualidade ambiental, para citar dois 
exemplos) ou da massificação do conflito em si mesmo considerado. 
Naquele caso, trata-se de relevância social objetiva; neste, de relevância 
social subjetiva; num a indisponibilidade leva à relevância social; noutro, 
o tom social é decorrência do perfil molecular dos conflitos. Nos autos, 
identifico tanto a relevância social objetiva como a relevância social 
subjetiva. De um lado, o cumprimento escorreito (ou não) das obrigações 
contratuais do Município repercute não só na esfera dos contratantes 
efetivos, como também no universo maior da sociedade, ante o inegável 
interesse público na construção de casas populares e na retirada de 
pessoas de áreas de risco. De outro, indubitavelmente aflora na demanda 
uma projeção molecular, pela ótica do número de mutuários efetivamente 
lesados.

(STJ. Resp n. 950.473 – MG (2007/0107144-3). Rel.: Ministro Herman 
Benjamin. Data do Julgamento: 25 de agosto de 2009. Segunda Turma.)

 Noutro giro, a denominada relevância social reside, justamente, na 
interseção do interesse público sinalizado no art. 82, III, CPC com o interesse 
privado de satisfação das necessidades humanas mais intrínsecas. Em essência, 
o direito à cidade, ora pleiteado, contempla essas duas dimensões, intentando a 
inclusão de toda uma cidade informal no mundo legal:

É, nesse locus de ruas (nem sempre planejadas adequadamente), de 
praças (no mais das vezes sem qualquer segurança ou sem qualquer 
providência de resguardo à saúde pública), de edifícios (não raro, com 
estrutura insegura, encobertos ou encobrindo outros, sem iluminação 
natural e sem sol), de construções ditas residenciais (insertas no 
emaranhado de edifícios, sem segurança e desprovidas de condições 
mínimas de habitabilidade), de vazios urbanos (desempenham papel 
especulativo), de transporte coletivo oneroso e de infraestrutura precária 
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ou inexistente (água potável, esgoto, saneamento básico), que os direitos 
fundamentais à vida digna, à educação, à saúde, à alimentação, ao 
trabalho, à moradia, ao lazer, à segurança se mostram de maneira mais 
evidente. Nesse sentido, compete ao Estado promover e concretizar os 
direitos fundamentais constantes do texto constitucional e, em particular, 
o direito fundamental à cidade que contempla interesses público e 
privado106.

 Destarte, indispensável, sob esta ótica, a intervenção do Parquet, por 
força de sua missão basilar insculpida no art. 127 da Constituição Federal.

1.2. Modalidades da Lei n. 10.257/2001

 A seu turno, também o segundo parâmetro de racionalização 
rechaça o afastamento ministerial da causa, pois o direito 
almejado encontra-se calcado na usucapião especial urbana da Lei 
n. 10.257/2001. Isso porque, acertadamente, o Conselho Nacional 
do Ministério Público, ao regulamentar a matéria, fez alusão às 
fattispecie de usucapião do Estatuto da Cidade como ressalva 
impeditiva. A modalidade individual de usucapião, disciplinada 
pelo art. 9º do diploma, acha-se, igualmente, abarcada por esta 
regra, ensejando a mesma obrigatoriedade de intervenção do 
Ministério Público, expressa art. 12:

Art. 12. São partes legítimas para a propositura da ação de usucapião 
especial urbana:

I – o possuidor, isoladamente ou em litisconsórcio originário ou 
superveniente;

II – os possuidores, em estado de composse;

III – como substituto processual, a associação de moradores da 
comunidade, regularmente constituída, com personalidade jurídica, 

106 COSTALDELLO, Angela Cassia. A supremacia do interesse público e a cidade – a aproximação 
essencial para a efetividade dos direitos fundamentais. In: BACELLAR FILHO, Romeu Felipe e 
HACHEM, Daniel Wunder (Coords.). Direito Administrativo e Interesse Público: Estudos em 
Homenagem ao Professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Belo Horizonte: Fórum, 2010, p. 261.
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desde que explicitamente autorizada pelos representados.

§ 1o Na ação de usucapião especial urbana é obrigatória a intervenção 
do Ministério Público.

 À parte a literalidade do dispositivo, argumenta-se pela necessidade 
de incidência qualificada tendo em vista o caráter especial de instrumento 
de regularização fundiária107 e de efetivação da função social da propriedade 
urbana que informa esta modalidade constitucional de prescrição aquisitiva:

A doutrina aponta duas finalidades precípuas para serem cumpridas pelo 
usucapião constitucional urbano. A primeira seria a de instrumento para 
regularização fundiária, assegurando o direito de moradia à população 
de baixa renda. Desta forma, através deste instrumento, seria revertida 
a exclusão da maioria da população brasileira à propriedade urbana. 
A segunda finalidade seria a do cumprimento da função social da 
propriedade urbana, forçando a utilização dos espaços urbanos vazios 
sob pena da perda da propriedade e democratizando, assim, o acesso à 
propriedade108.

107 “O Usucapião Urbano, devido à sua finalidade constitucional de assegurar a proteção jurídica 
da moradia nas favelas situadas em áreas urbanas privadas, deve ser compreendido da seguinte 
forma:
1. Como um instrumento de política urbana que, ao ser aplicado, viabiliza a função social de uma 
propriedade urbana ocupada por população de baixa renda com a sua destinação para fins de 
moradia,
2. Como um instrumento de regularização fundiária que deve fazer parte da política habitacional 
executada pelo Poder Público municipal, devendo ser aplicado de forma conjugada com as Zonas 
Especiais de Interesse Social – ZEIS,
3. Como um instrumento que reconhece juridicamente o direito à moradia da população de 
baixa renda, que ocupa coletivamente uma área urbana privada classificada como uma favela, 
preenchendo em especial, a segurança jurídica da posse e
4. Como um instrumento que deve ser aplicado no Poder Judiciário para evitar os despejos e 
remoções coletivos em áreas urbanas resultantes das ações possessórias (ações de reintegração 
de posse).” (SAULE JÚNIOR, Nelson. A proteção jurídica da moradia nos assentamentos irregulares. 
Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2004, p. 528) 

108 IMPARATO, Ellade. O usucapião constitucional urbano. In: SAULE JÚNIOR, Nelson. (Coord.). 
Direito à Cidade: trilhas egais para o direito às cidades sustentáveis. São Paulo: Max Limonad: 
Instituto Pólis, 1999, p. 225.
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 De se salientar que não se lida aqui com qualquer tipo de propriedade 
e sim com a propriedade da terra, especificamente, indissociável de seu vetor 
funcional, a partir da destinação que receba, como explana Carlos Marés:

Na realidade quem cumpre uma função social não é a propriedade, que 
é um conceito, uma abstração, mas a terra, mesmo quando não alterada 
antropicamente, e a ação humana ao intervir na terra, independentemente 
do título de propriedade que o Direito ou o Estado lhe outorgue. Por isso a 
função social é relativa ao bem e ao seu uso, e não ao direito. A desfunção 
ou violação se dá quando há um uso humano, seja pelo proprietário 
legitimado pelo sistema, seja por ocupante não legitimado109.

 Isto posto, em face do próprio alicerce jurídico que embasa a demanda 
(a posse-moradia, que encarna um direito fundamental110), mas também da 
qualidade dos sujeitos que dela podem valer-se (a população despossuída de 
outra propriedade urbana ou rural, não à toa escudada pela usucapião dita 
pro-misero), justifica-se a intervenção ministerial em todas as modalidades de 
usucapião especial do Estatuto da Cidade, mesmo quando processualmente 
traduzidas em pleito individual. Ainda mais quando, conforme se pretende 
demonstrar a seguir, essa demanda individual, em verdade, canalize uma 
situação coletiva de prolongada insegurança jurídica da posse.

1.3. Indícios de parcelamento clandestino ou irregularidade registral

 O terceiro filtro que se há de operar para decidir sobre a necessidade ou 
não de intervenção ministerial em sede de usucapião diz respeito à regularidade 
do registro do imóvel que se pretende adquirir. Nesse âmbito, o que impende 
aferir é se, por detrás da aparência molecular do litígio, não se aloja contexto 
fático muito mais amplo, abrangendo toda uma coletividade de famílias 
implicadas no mesmo limbo jurídico quanto à segurança da posse que detêm. 

109 MARÉS, Carlos Frederico. A função social da terra. Porto Alegre: Antonio Fabris Editor, 2003, 
p. 116.

110 TORRES, Marcos Alcino de Azevedo. 2ª ed. A propriedade e a posse: um confronto em torno da 
função social. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2010  



291
V. 4: DIREITO À MORADIA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E PROGRAMAS HABITACIONAIS

Amiúde, esses assentamentos são fruto de parcelamentos do solo levados a 
cabo à margem da legalidade. Os hoje usucapientes são, assim, vítimas, muito 
mais do que algozes da cidade, como, por vezes, quer-se pintar.

 Com efeito, o processo de favelização é inerente à urbanização brasileira 
e negá-lo, no plano da abstração, significa relegar toda uma multitude de sujeitos 
à intolerável condição de sub-cidadania. Urgente que se reconheçam, pois, essas 
novas realidades sociais e urbanísticas consolidadas (para emprestar expressão 
do Superior Tribunal de Justiça), ao longo do tempo, bastante enraizadas e que, 
por conseguinte, hão de ser regularizadas, perecendo o direito de propriedade 
apenas formal que subsistia contra a posse:

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. TERRENOS 
DE LOTEAMENTO SITUADOS EM ÁREA FAVELIZADA. PERECIMENTO DO 
DIREITO DE PROPRIEDADE. ABANDONO. CC, ARTS. 524, 589, 77 E 78. 
MATÉRIA DE FATO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7-STJ.

I. O direito de propriedade assegurado no art. 524 do Código Civil anterior 
não é absoluto, ocorrendo a sua perda em face do abandono de terrenos 
de loteamento que não chegou a ser concretamente implantado, e que 
foi paulatinamente favelizado ao longo do tempo, com a desfiguração das 
frações e arruamento originariamente previstos, consolidada, no local, 
uma nova realidade social e urbanística, consubstanciando a hipótese 
prevista nos arts. 589 c/c 77 e 78, da mesma lei substantiva.

II. “A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial” 
- Súmula n. 7-STJ.

III. Recurso especial não conhecido.

(…)

De efeito, consta que o loteamento, de 1955, jamais chegou a ser 
efetivado. Dez anos depois era um completo matagal, sem qualquer 
equipamento urbano, portanto inteiramente indefinidos no plano 
concreto, os lotes dos autores. Iniciou-se, pouco tempo após, a ocupação 
e favelização do local, solidificada ao longo do tempo, montada uma outra 
estrutura urbana indiferente ao plano original, como sói acontecer com 
a ocupação indisciplinada do solo por invasões, obtendo, inclusive, a 
chancela do Poder Público, que lá instalou luz, água, calçamento e demais 
infra-estrutura. Aliás, chama a atenção a circunstância de que até uma 
das ruas também fora desfigurada, jamais teve papel de via pública (cf. fl. 
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503). Assim, quando do ajuizamento da ação reivindicatória, impossível 
reconhecer, realmente, que os lotes ainda existiam em sua configuração 
original, resultado do abandono, aliás desde a criação do loteamento. 
Nesse prisma, perdida a identidade do bem, o seu valor econômico, 
a sua confusão com outro fracionamento imposto pela favelização, a 
impossibilidade de sua reinstalação como bem jurídico no contexto 
atual, tem-se, indubitavelmente, que o caso é, mesmo, de perecimento 
do direito de propriedade.

(STJ. Resp n. 75.659 – SP (1995/0049519-8). Rel.: Ministro Aldir Passarinho 
Junior. Data do Julgamento: 21 de junho de 2005. Quarta Turma)

 É este, precisamente, o caso dos autos. Contam-se diversas ações de 
usucapião sucessivamente ajuizadas e referentes à mesma localidade (Quadra 4 
da Planta …..), desvelando a dimensão transindividual do conflito de fundo. Em 
tais situações, a intervenção do Ministério Público como custos legis também 
tem o condão de prevenir futuros conflitos fundiários advindos da ausência de 
segurança jurídica da posse, considerada pela Organização das Nações Unidas 
como um dos componentes centrais do direito à moradia adequada111. Nesse 
sentido, defende-se, é que se devem harmonizar os preceitos da Recomendação 
01/2010 PGJ/MPPR com os da Recomendação 01/2012 PGJ/MPPR, orientando 
os órgãos de execução para que:

1. zelem pela identificação, prevenção e repressão aos atos ou omissões 
dos poderes públicos que importem violação aos direitos humanos 
fundamentais das populações vulneráveis sujeitas à desocupação forçada 
dos locais onde exercem moradia;

2. acompanhem e intervenham em todas as medidas judiciais ou 
extrajudiciais relativas a conflitos fundiários ou possessórios urbanos e 
rurais que possam resultar em desalojamento de pessoas em situação de 
vulnerabilidade (…)

111 Vide o Comentário Geral n. 04 do Conselho de Direitos Humanos sobre o Pacto Internacional 
dos Direitos Humanos Econômicos, Sociais e Culturais, ratificado pelo Estado Brasileiro no ano de 
1992.
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 Ademais, frise-se que a ativa participação da instituição no bojo 
de processos dessa natureza ganha ainda maior relevo diante das ações de 
regularização fundiária que deverão ser desempenhas posteriormente pelo 
Poder Público Municipal. Ou seja, é imprescindível que se logre atuação 
articulada entre os órgãos ministeriais responsáveis pela manifestação custos 
legis e os órgãos de execução com atribuição na área de Habitação e Urbanismo, 
para acompanhamento extrajudicial do caso, na comarca:

 

A necessidade de atuação articulada entre os vários órgãos e respectivos 
plexos intestinos da organização do Ministério Público, alias, deve 
sopesar que a regularização fundiária não é restrita à aquisição formal 
da propriedade, exigindo o concurso do poder público local na etapa 
posterior de urbanização ou reurbanização (arts. 40 e 44, Lei n. 6.766/79; 
Decreto-lei n. 3.365/41, art. 5o, i; art. 4o, V, f, Lei n. 10.257/01), como 
forma objetiva de erradicação da favelização, decorrente ou não de 
loteamentos irregulares ou clandestinos, mormente na extinção do 
condomínio resultante da usucapião coletiva. Essa demanda não pode ter 
desconsiderada para efeito da intervenção ministerial, inclusive nos casos 
que veiculam as formas tradicionais de usucapião ou alheias ao instituto 
da usucapião especial, na medida em que todas situam valores essenciais 
no regime jurídico. (…) Assim sendo, e conveniente a intervenção do 
Ministério Público nos processos de usucapião, à vista da relevância 
social elementar e da necessidade de articulação com o poder público 
para a completa e eficiente realização da política pública de regularização 
fundiária, bem como pela natureza de seu objeto – a propriedade, um dos 
valores supremos qualificados como direito fundamental112.

 A identificação de vícios registrais do imóvel e/ou de eventual 
assentamento informal (constituído por ocupação espontânea ou por loteamento 
irregular) não inviabilizam a aquisição originária por usucapião, muito menos 
suprimem a necessidade de intervenção ministerial, mas complexificam a 
resolução definitiva do problema e as estratégias para seu enfrentamento, as 
quais permearão a esfera extrajudicial de acompanhamento da atuação da 
Administração Pública pelas respectivas Promotorias de Justiça, sob a égide, 

112 MARTINS JUNIOR, Wallace Paiva. O MINISTÉRIO PÚBLICO E A INTERVENÇÃO NO PROCESSO 
CIVIL. In: Revista Jurídica da escola Superior do Ministério Público de São Paulo. v. 2 (2012), p. 175.
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inclusive, da defesa do interesse difuso à ordem urbanística (art. 1º, VI da Lei 
7.347/85), conciliado, sempre, com o direito à moradia digna.

2. Da procedência do pleito carreado nos autos em tela

 Vencida a controvérsia intestina, resta apreciar o mérito da Apelação 
Cível em comento.

 In primis, esclareça-se que a insurgência do Município de …. agarra-
se à legislação urbanística local, especialmente a um dos parâmetros de uso 
e ocupação do solo urbano, denominado “lote mínimo”. Este índice reflete o 
dimensionamento esperado dos terrenos que virão a originar-se de loteamentos 
de glebas ainda indivisas, seguindo os trâmites estipulados na Lei n. 6.766/1979. 
O recorrente carreia nos autos pretensão de espancar a sentença de procedência 
de usucapião ao argumento de que o lote assim constituído contaria com 
metragem inferior ao módulo mínimo de 360 m² (trezentos e sessenta metros 
quadrados).

 Nada obstante, tal lógica não merece acolhida. Senão vejamos.

 Não se há de confundir o regime jurídico da usucapião, inscrito na 
dogmática dos direitos reais, como modo originário de aquisição da propriedade 
(arts. 1.238 a 1.244, CC/2002), com o regime urbanístico da propriedade 
imobiliária, que diz respeito às limitações administrativas que mediatizam 
o ordenamento do uso e ocupação do solo urbano (art. 30, VIII, CF/88), 
avassalado ao influxo da função social. O primeiro destina-se à transformações 
na titularidade do bem, ao passo que o segundo condiciona o seu uso, não se 
revogando ou excluindo mutuamente.

 Para o provimento do pleito de usucapião não se exige mais do que 
a demonstração dos requisitos determinados pela lei civil, na modalidade 
específica manejada, além da qualidade da posse, que é critério genérico.

 Seja na dicção do art. 1.240, CC/2002, seja na do art. 9º do Estatuto da 
Cidade, exsurge escorreita a sentença que reconheceu presentes os elementos 
atributivos do direito a usucapião especial urbana:
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Art. 1.240. Aquele que possuir, como sua, área urbana de até duzentos 
e cinquenta metros quadrados, por cinco anos ininterruptamente e sem 
oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á 
o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou 
rural.

§ 1o O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem 
ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil.

§ 2o O direito previsto no parágrafo antecedente não será reconhecido ao 
mesmo possuidor mais de uma vez.

Art. 9o Aquele que possuir como sua área ou edificação urbana 
de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos, 
ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de 
sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de 
outro imóvel urbano ou rural.

§ 1o O título de domínio será conferido ao homem ou à mulher, ou a 
ambos, independentemente do estado civil.

§ 2o O direito de que trata este artigo não será reconhecido ao mesmo 
possuidor mais de uma vez.

§ 3o Para os efeitos deste artigo, o herdeiro legítimo continua, de pleno 
direito, a posse de seu antecessor, desde que já resida no imóvel por 
ocasião da abertura da sucessão.

 Toca abordar, nesta instância, a aventada questão do módulo urbano 
mínimo e sua suposta envergadura para minar a decisão de primeiro grau.

 Nessa esteira, colacionam-se os mais recentes julgados extraídos de 
distintas Cortes Estaduais de Justiça de São Paulo e do Rio de Janeiro, onde 
esta realidade é, aliás, mais intensa, assentando entendimento absolutamente 
contrário ao esboçado pelo apelante, firme tendência interpretativa atual:

EMENTA: PROPRIEDADE. AÇÃO DE USUCAPIÃO. 1.- Pretendida usucapião 
de área inferior ao módulo urbano previsto no Plano Diretor do Município 
de Atibaia. Irrelevância. Lei Municipal, na espécie, que não derroga o 
Código Civil, norma de cunho federal, o qual não prevê a metragem 
mínima para a usucapião, na forma do art. 1.238 do Código Civil. 2.- 
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Imóvel situado em loteamento irregular. Irrelevância. Inexistência de 
óbice a usucapião, como forma de aquisição originária da propriedade. 
Precedentes. SENTENÇA ANULADA, COM O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. 
RECURSO PROVIDO. (TJSP. 3ª Câmara de Direito Privado. Apelação Cível n. 
0000281-89.2012.8.26.0048. Rel.: Des. Donegá Morandini. Julgamento: 5 
de fevereiro de 2013)

EMENTA: Apelação. Usucapião especial urbano. Carência da ação 
determinada em virtude de se tratar de área inferior ao módulo urbano 
estabelecido pela Lei nº 6.766/79. Usucapião que é forma de aquisição 
originária da propriedade, bem como de regularização de áreas 
ocupadas irregularmente, de modo que o regramento mencionado na 
referida lei é dirigido a loteador que divide uma área pela primeira vez. 
Constituição Federal e Estatuto da Cidade que não impõe limite mínimo 
de área a ser usucapida, somente a área máxima de 250 m². Recurso 
provido, para anular a sentença, com determinação de retorno dos autos, 
para retomada do curso processual.

(TJSP. 3ª Câmara de Direito Privado. Apelação nº 0062548-
25.2010.8.26.0224. Rel.: Des. João Pazine Neto. Julgamento: 10 de 
setembro de 2013)

EMENTA: Apelação. Usucapião. Improcedência decretada nos termos 
do artigo 185-A, do Código de Processo Civil. Área inferior ao lote 
mínimo reconhecido pela Lei Urbanística local. Irrelevância. Forma 
originária de aquisição da propriedade. Limitação inexistente na Lei 
Federal. Possibilidade de decreto, se preenchidos os demais requisitos. 
Necessidade de continuidade da ação. Recurso provido. (TJSP. 9ª Câmara 
de Direito Privado. Apelação nº 9090088-19.2009.8.26.0000. Rel.: Des. 
Silvia Sterman. Julgamento: 8 de abril de 2014)

EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO DE 
USUCAPIÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 
NA FORMA DO ARTIGO 267, VI, DO CPC – ERROR IN PROCEDENDO – 
PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE DOMÍNIO DE ÁREA USUCAPIENDA 
INFERIOR À METRAGEM MÍNIMA EXIGIDA POR LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 
– POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – REQUISITO NÃO PREVISTO 
NO TEXTO CONSTITUCIONAL – PREVALÊNCIA DO DIREITO À MORADIA 
– ARTIGO 183 DA CRFB – PRECEDENTES – ACOLHIMENTO DO PARECER 
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DA CULTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA – RECURSO A QUE SE DÁ 
PROVIMENTO, NA FORMA DO ARTIGO 557, § 1º-A, DO CÓDIGO DE 
PROCESSO CIVIL PARA ANULAR A D. SENTENÇA E DETERMINAR O REGULAR 
PROSSEGUIMENTO DO FEITO.  (TJRJ. 12ª Câmara Cível. Apelação Cível n. 
0011399-47.2007.8.19.0205. Rel.: Des. Mário Guimarães Neto. Data do 
Julgamento: 07 de Abril de 2014.)

EMENTA: Apelação cível. Ação de usucapião especial urbano. Sentença 
de procedência. Imóvel objeto da lide que apresenta área inferior ao 
módulo urbano mínimo. Apelo do Município do Rio de Janeiro, na 
qualidade de terceiro interessado. Limitação da legislação municipal 
para a constituição de lotes autônomos, direcionada ao parcelamento 
voluntário do solo pelos diversos modos negociais, que não pode 
influenciar na aquisição da propriedade por usucapião, por se tratar 
de modo originário de obtenção do domínio. Necessária distinção que 
deve ser realizada entre aquisição originária da propriedade e o simples 
pedido de parcelamento do solo urbano, em razão de loteamento 
ou desmembramento de terras. Artigo 183 da Constituição Federal 
que apenas delimita o tamanho máximo do imóvel, e não o mínimo, 
justamente porque qualquer outra ressalva poderia obstar o acesso ao 
direito à moradia. Sobreposição da norma de índole constitucional sobre 
as demais, hierarquicamente inferiores. Precedentes desta Corte Estadual 
no mesmo sentido, inobstante a controvérsia que paira sobre o tema. 
Apelo improvido.  (TJ-RJ - APL: 01380772119998190001 RJ 0138077-
21.1999.8.19.0001, Relator: DES. CELSO LUIZ DE MATOS PERES, Data de 
Julgamento: 26/02/2014, DÉCIMA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 
09/04/2014 18:17)

 Infere-se dos precedentes a insofismável distinção entre os 
procedimentos de regularização fundiária, a que se presta, entre outros, o 
instituto da usucapião especial urbana, e o regramento do parcelamento do 
solo para fins urbanos, este sujeito à Lei 6.766/1979 e às normas urbanísticas 
municipais. Repise-se: a limitação de metragem do lote mínimo é válida para a 
aprovação de novos loteamentos, mas não gera obstáculo à aquisição originária 
ou mesmo à regularização fundiária pela via administrativa.

 Ad argumentandum tantum, compulsando o corpus legislativo nacional, 
a única regra de igual estatura à Codificação Civil e ao Estatuto da Cidade (embora 



298
V. 4: DIREITO À MORADIA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E PROGRAMAS HABITACIONAIS

de natureza menos sistemática, não se alçando para além de legislação esparsa) 
a que se poderia aludir, enveredando pela problemática do tamanho dos lotes, 
seria a do art. 4º, II, da Lei 6.766/1979:

Art. 4º. Os loteamentos deverão atender, pelo menos, aos seguintes 
requisitos:

(…)

II – os lotes terão área mínima de 125 m² (cento e vinte e cinco metros 
quadrados) e frente mínima de 5 (cinco) metros, salvo quando o 
loteamento se destinar a urbanização específica ou edificação de 
conjuntos habitacionais de interesse social, previamente aprovados 
pelos órgãos públicos competentes;

 Sem embargo, como se denota, o próprio dispositivo alberga 
possibilidade excepcional de redução do parâmetro para empreendimentos de 
interesse social. Embora a área do imóvel sub judice nem mesmo se aproxime 
de 125 m², orçando quase o dobro deste tamanho, vale angariar a hermenêutica 
exarada pelo Poder Judiciário em caso análogo sobre o qual debruçou-se o 
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MATRÍCULA DE IMÓVEL 
– JULGAMENTO EXTRA PETITA – INOCORRÊNCIA – TERRA DEVOLUTA – 
NÃO CARACTERIZAÇÃO – PRECEDENTES DO EGRÉGIO STJ – REGISTRO DE 
IMÓVEL COM METRAGEM INFERIOR A 125M² (CENTO E VINTE E CINCO 
METROS QUADRADOS) – EXCEÇÃO AUTORIZATIVA CONTIDA NO ART. 4º, 
INC. II, DA LEI Nº 6.766/79 – REGISTRO – POSSIBILIDADE.

(…)

 – O Município é o principal ente federativo responsável pela realização 
dos ditames da Lei Federal nº. 6.766/79. Permitir o desdobramento de 
lotes com áreas inferiores a 125 m2 se trata de prerrogativa do ente 
público para dar aplicabilidade do art. 4º, inciso II, da Lei Federal nº. 
6.766/79 com intuito de atender ao interesse social.

(…)

 – Se não bastasse a exceção autorizativa constante da própria Lei, 
tem-se que o princípio da dignidade da pessoa humana (princípio 
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fundamental da República Federativa do Brasil – art. 1º da CF/88), o 
direito de propriedade (direito fundamental estampado no art. 5º da 
CF) e o direito social à moradia (art. 6º da CF/88) são axiomas evidentes 
que devem prevalecer.

 – Observância do princípio da função social da propriedade e das teorias 
do mínimo existencial e da vedação ao retrocesso social.

 – O egrégio STJ tem o entendimento pacífico no sentido de que cabe 
ao Município promover a regularização do loteamento urbano de seu 
território, independentemente de registro, não sendo correto se afirmar 
que os imóveis não registrados se enquadram no conceito de terras 
devolutas pertencentes ao Estado.

(TJMG. 4ª Câmara Cível. Apelação Cível 1.0016.12.002340-9/001. Relator: 
Des.(a) Dárcio Lopardi Mendes. Relator do Acórdão: Des.(a) Heloisa 
Combat. Data do Julgamento: 20/06/2013)

 Ressalte-se que o entendimento contrário implicaria em inconstitucional 
retrocesso social, não se admitindo que a legislação municipal se sobreponha à 
moldura nacional. Em adendo, inconteste que é o direito à moradia que mais se 
coaduna com a realização da função social da propriedade, neste caso, através 
da regularização fundiária. Esta é diretriz da Lei 10.257/2001, regulamentadora 
dos arts. 182 e 183 da Constituição Federal, iluminando toda a política urbana:

Art. 2o A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento 
das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as 
seguintes diretrizes gerais:

(…)

XIV – regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por 
população de baixa renda mediante o estabelecimento de normas 
especiais de urbanização, uso e ocupação do solo e edificação, 
consideradas a situação socioeconômica da população e as normas 
ambientais;

 À luz da norma, descabe afirmar que a chancela do direito de 
propriedade – aliás já adquirido pelo autor, vez que a sentença judicial tem 
eficácia meramente declaratória – afronte a função social da propriedade 
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urbana. Ao contrário, permite dar-lhe corpo, na medida em que se abandonam 
os páramos da abstração e se tutela o sujeito possuidor concreto, valorizando a

(…) pluralidade de sujeitos possuidores previstos nos dispositivos 
legais. Não há somente o possuidor abstrato do [anterior] Código Civil; 
há também o possuidor urbano e o possuidor rural, parte legitima 
na usucapião constitucional (que deve necessariamente ser pobre, 
não possuir outro imóvel e utilizar o imóvel usucapido para garantir a 
sobrevivência de sua família).113

 Suficiente essa constatação para enquadrar a situação urbanística sob 
análise na categoria jurídica de “área urbana consolidada” do art. 47 da Lei 
11.977/2009, autorizadora da regularização que pretende o Município obstar:

Art. 47. Para efeitos da regularização fundiária de assentamentos urbanos, 
consideram-se:

I – área urbana: parcela do território, contínua ou não, incluída no 
perímetro urbano pelo Plano Diretor ou por lei municipal específica;

II – área urbana consolidada: parcela da área urbana com densidade 
demográfica superior a 50 (cinquenta) habitantes por hectare e malha 
viária implantada e que tenha, no mínimo, 2 (dois) dos seguintes 
equipamentos de infraestrutura urbana implantados:

a) drenagem de águas pluviais urbanas;

b) esgotamento sanitário;

c) abastecimento de água potável;

d) distribuição de energia elétrica; ou

e) limpeza urbana, coleta e manejo de resíduos sólidos;

(…)

VII – regularização fundiária de interesse social: regularização fundiária 
de assentamentos irregulares ocupados, predominantemente, por 
população de baixa renda, nos casos:

113 VARELA, Laura Beck. A tutela da posse entre abstração e autonomia: uma abordagem 
histórica. In: MARTINS-COSTA, Judith (Org.). A reconstrução do direito privado. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2002, p. 809.  
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a) em que a área esteja ocupada, de forma mansa e pacífica, há, pelo 
menos, 5 (cinco) anos; (Redação dada pela Lei nº 12.424, de 2011)

 Aliás, no atual estado da arte do direito urbanístico, são as normas 
locais que se devem adequar à realidade fática consolidada dos assentamento 
humanos, ofertando o legislador, para tanto, o instrumento jurídico das Zonas 
Especiais de Interesse Social (art. 4º, V, ‘f’ da Lei 10.257/2001), manejável com o 
fito de flexibilizar os índices e parâmetros de uso e ocupação do solo.

 Noutras palavras, a Municipalidade de …... vem aos autos para antepor 
barreira que inexiste a usucapião, quando, de fato, deveria apoiá-la, pela 
celeridade, economicidade e vantagem que oferece:

A usucapião tem de ser apoiada pelo Município, também pela vantagem 
econômica que a regularização fundiária apresenta como alternativa 
de política habitacional. Constatado o imperativo ético de intervir nos 
territórios de favela, é preciso admitir que os municípios brasileiros, em 
geral premidos por inúmeras necessidades sociais que devem ser geridas 
com recursos escassos, absolutamente não têm verba para lidar com o 
problema, pela desapropriação dos terrenos privados ocupados para fins 
de moradia. Além de ser mais barato apoiar adequadamente a usucapião, 
é também um procedimento que atende aos objetivos de uma política 
urbana que visa a fazer com que a propriedade cumpra com sua função 
social. Um proprietário de terreno urbano que pelo prazo de cinco anos 
não se opõe à ocupação de seu terreno por moradias de população de 
baixa renda, merece de fato perder essa propriedade pela prescrição 
aquisitiva da usucapião urbana, em favor daqueles que lhe estão dando 
uma função social efetiva114.

 

 Não diverge da posição a abalizada opinião de Nelson Saule Júnior:

O Município por ter a competência preponderante para promover 
a política habitacional, tem como principais missões e tarefas, para 

114 ALFONSIN, Betânia. O significado do Estatuto da Cidade para os processos de regularização 
fundiária no Brasil. In: ROLNIK, Raquel [at al.] Regularização fundiária sustentável – conceitos e 
diretrizes. Brasília: Ministério das Cidades, 2007, p. 95.
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assegurar a proteção jurídica da moradia nos assentamentos informais, 
as seguintes providências:

(…)

2. Criar programas de urbanização e regularização fundiária de 
assentamentos; irregulares em condições precárias de habitabilidade;

3. Aplicar os instrumentos de regularização fundiária como as zonas 
especiais de interesse social, os planos de urbanização, o usucapião 
urbano, a concessão de uso especial para fins de moradia e a concessão 
de direito real uso (…)115

 De qualquer sorte, não se pode furtar a Municipalidade de proceder 
à titulação da área, posto que, pelo poder-dever de ordenamento do território 
de que goza, tem a responsabilidade pela regularização desses mesmos 
loteamentos, segundo pacífico, hoje, nos Tribunais Superiores:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO URBANÍSTICO. LOTEAMENTO IRREGULAR. 
MUNICÍPIO. PODER-DEVER DE REGULARIZAÇÃO. 1. O art. 40 da lei 
6.766/79 deve ser aplicado e interpretado à luz da Constituição 
Federal e da Carta Estadual. 2. A Municipalidade tem o dever e não a 
faculdade de regularizar o uso, no parcelamento e na ocupação do solo, 
para assegurar o respeito aos padrões urbanísticos e o bem-estar da 
população. 3. As administrações municipais possuem mecanismos de 
autotutela, podendo obstar a implantação imoderada de loteamentos 
clandestinos e irregulares, sem necessitarem recorrer a ordens 
judiciais para coibir os abusos decorrentes da especulação imobiliária 
por todo o País, encerrando uma verdadeira contraditio in terminis a 
Municipalidade opor-se a regularizar situações de fato já consolidadas. 
4. (…). 5. O Município tem o poder-dever de agir para que o loteamento 
urbano irregular passe a atender o regulamento específico para a sua 
constituição. 6. Se ao Município é imposta, ex lege, a obrigação de 
fazer, procede a pretensão deduzida na ação civil pública, cujo escopo é 
exatamente a imputação do facere, às expensas do violador da norma 
urbanístico-ambiental. 5. Recurso especial provido.

115 SAULE JÚNIOR, Nelson. A proteção jurídica da moradia nos assentamentos irregulares. Porto 
Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2004, p. 514.  
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(STJ. REsp 448216/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, 1ª Turma do STJ. DJ 
17/11/2003 p. 204)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REGULARIZAÇÃO DO SOLO 
URBANO. LOTEAMENTO. ART. 40 DA LEI N. 6.766/79. MUNICÍPIO. 
LEGITIMIDADE PASSIVA. Nos termos da Constituição Federal, em 
seu artigo 30, inciso VIII, compete aos Municípios “promover, no que 
couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento 
e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano.” 
Cumpre, pois, ao Município regularizar o parcelamento, as edificações, 
o uso e a ocupação do solo, sendo pacífico nesta Corte o entendimento 
segundo o qual esta competência é vinculada. Dessarte, “se o Município 
omite-se no dever de controlar loteamentos e parcelamentos de terras, 
o Poder Judiciário pode compeli-lo ao cumprimento de tal dever” (REsp 
292.846/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 15.04.2002). 
No mesmo sentido: REsp 259.982/SP, da relatoria deste Magistrado, 
DJ 27.09.2004; Resp 124.714/SP, Rel. Min. Peçanha Martins, DJ 
25.09.2000; REsp 194.732/SP, Rel. Min. José Delgado, DJ 21.06.99, entre 
outros. Nesse diapasão, sustentou o Ministério Público Federal que “o 
município responde solidariamente pela regularização de loteamento 
urbano ante a inércia dos empreendedores na execução das obras de 
infra estrutura” (fl. 518). Recurso especial provido, para concluir pela 
legitimidade passiva do Município de Catanduva. (STJ. REsp 432531/
SP, Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO, SEGUNDA TURMA, julgado em 
18/11/2004, DJ 25/04/2005 p. 265)

 Ora, se a ninguém é dado alegar a própria torpeza em seu favor, 
tampouco o pode fazer o Município de …... que se omitiu, ao que se extrai da 
narrativa, no exercício do poder de polícia para o controle e fiscalização da 
ocupação do solo e das edificações realizadas na região (Bairro …..). Deverá, 
inclusive, dar seguimento ao processo de regularização, atacando todas as 
dimensões estruturantes: jurídico-registral (solucionada pela usucapião); 
urbanística (abertura ou adequação de vias e logradouros públicos, instalação 
de equipamentos comunitários, mitigação da densidade, etc.); social; ambiental 
(eventuais riscos ou restrições legais). Assevera a doutrina:
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A dimensão jurídica da regularização fundiária abrange o registro do 
título que reconhece o direito à moradia e confere à segurança jurídica 
de posse no Cartório de Registro de Imóveis. A dimensão urbanística 
abrange a regularização do parcelamento do uso e ocupação do solo nos 
órgãos públicos competentes por meio de um plano de urbanização com 
normas urbanísticas específicas para este fim, bem como o registro do 
parcelamento do solo constante no plano de urbanização no Cartório 
de Registro de Imóveis. Para a regularização fundiária atingir todos os 
componentes do direito à moradia adequada, a urbanização da área deve 
viabilizar a implantação de infraestrutura, equipamentos urbanos e a 
prestação de serviços públicos para os habitantes da área que está sendo 
regularizada.

(SAULE JÚNIOR, Nelson. A proteção jurídica da moradia nos assentamentos 
irregulares. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2004, p. 524)

 Ulteriormente, é digna de menção a solução de intermédio modelada 
pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, refutando eventual afronta à lei 
municipal, mas determinando registro em condomínio das frações usucapidas 
no imóvel já matriculado. Trata-se de introjeção das regras da usucapião especial 
coletiva do Estatuto da Cidade (art. 10, §3º e 4º), restando vinculada a emissão 
de título individualizado a vindouro desmembramento:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANO. LEI 
MUNICIPAL LIMITANDO O REGISTRO DE LOTES INFERIORES A 10.000 M². 
ÁREA EM QUE SE EFETUOU A POSSE DENTRO DO LIMITE ESTABELECIDO 
PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. POSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO. NÃO 
AFRONTA A LEI MUNICIPAL USUCAPIÃO DE ÁREA INFERIOR AO LIMITE 
MÍNIMO FIXADO POR ELA SE ESTA INTEGRA LOTE JÁ MATRICULADO QUE 
NÃO SERÁ SUBDIVIDIDO, RECONHECENDO-SE APENAS CONDOMÍNIO NO 
IMÓVEL JÁ MATRICULADO. ÁREA SITUADA EM LOCAL DE PRESERVAÇÃO 
PERMANENTE. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO PARA AQUISIÇÃO. 
PROPRIETÁRIO QUE DEVERÁ RESPEITAR AS LIMITAÇÕES DE USO DA ÁREA. 
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. “É possível usucapir imóvel 
com área inferior à mínima para um lote, prevista na Lei do Município 
respectivo, se ao invés de ser criada matrícula individual, for registrado 
condomínio com o restante da área do imóvel já registrado”.(Acórdão nº 
19.017 Publicação: 11/07/2011).
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(TJPR – 17ª C.Cível – AC – 785211-1 – Foro Regional de São José dos 
Pinhais da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba – Rel.: José 
Carlos Dalacqua – Unânime - - J. 21.09.2011)

EMENTA: USUCAPIÃO ESPECIAL URBANO. PRESENÇA DOS REQUISITOS 
ELENCADOS NA CF/1988, CÓDIGO CIVIL E ESTATUTO DA CIDADE. 
CONCESSÃO. IMÓVEL QUE FAZ PARTE DE TERRENO MAIOR. PARCELA EM 
QUE SE EFETUOU A POSSE DENTRO DO MÁXIMO EXIGIDO. POSSIBILIDADE 
DE CONCESSÃO. LEI MUNICIPAL LIMITANDO O REGISTRO A LOTES COM 
MAIS DE 600M². NÃO AFRONTA A LEI MUNICIPAL USUCAPIÃO DE ÁREA 
INFERIOR AO LIMITE MÍNIMO FIXADO POR ELA SE ESTA INTEGRA LOTE 
JÁ MATRICULADO QUE NÃO SERÁ SUBDIVIDIDO, RECONHECENDO-
SE APENAS CONDOMÍNIO NO IMÓVEL JÁ MATRICULADO. RECURSO 
PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Presentes os requisitos: 
posse com animus domini sobre área urbana de até 250 m² pelo prazo de 
5 anos, ininterruptamente, sem oposição, com constituição de moradia do 
usucapiente ou de sua família e ausência de propriedade de outro imóvel 
rural ou urbano, deve ser reconhecido o direito à usucapião urbana, 
garantido pelo art. 182 da CF/1988, art.1240 do CC e art. 9º do Estatuto 
da Cidade (Lei 10.257/2001).2. Situando-se o imóvel em área superior 
ao limite constitucional (250 m²), mas sendo a posse ad usucapionem 
exercida somente sobre parte do imóvel, inferior a este limite, reconhece-
se usucapião dessa parte. 3. É possível usucapir imóvel com área inferior 
à mínima para um lote, prevista na Lei do Município respectivo, se ao 
invés de ser criada matrícula individual, for registrado condomínio com o 
restante da área do imóvel já registrado.

(TJPR – 18ª C.Cível – AC – 945783-4 – Foro Regional de São José dos 
Pinhais da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba – Rel.: Carlos 
Mansur Arida – Unânime - - J. 06.02.2013)

 Conquanto o entendimento supra não possa ser olvidado, não parece 
que seja esta a melhor alternativa para o caso concreto, haja vista que tal 
significaria aditar a norma civil, nela embutindo novos critérios e preceitos 
não antevistos pela voluntas legislatoris primordial. Tem-se que o deslinde 
do caso não pode extrapolar os ditames legais positivados, mantendo-se, por 
seus próprios fundamentos, a sentença do juízo de primeiro grau e julgando-se 
improcedente a Apelação Cível n. 1.211.679-7, ora debatida.
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3. Conclusão

 Ex positis, manifesta-se este Centro de Apoio Operacional:

 a) pela necessidade de intervenção ministerial como custos legis, em 
primeiro como em segundo grau, em todas as ações de usucapião especial 
urbana, mesmo individuais, intentadas com fulcro na Lei 10.257/2001 (Estatuto 
da Cidade), visando resguardar os relevantes interessantes sociais em jogo, 
mormente no que tange ao direito fundamental à moradia digna;

 b) pela improcedência da Apelação Cível em epígrafe, face ao 
preenchimento de todos os requisitos legais para a aquisição originária do 
imóvel disputado pela via da usucapião especial urbana, com remessa de cópia 
das principais peças dos autos à …...ª Promotoria de Justiça da Comarca de ….. 
para a adoção das providências judiciais e extrajudiciais que entender cabíveis 
na área de Habitação e Urbanismo, sobre o caso.

É a consulta.
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Curitiba, 18 de dezembro de 2014.

ALBERTO VELLOZO MACHADO
Procurador de Justiça
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NOTA TÉCNICA 02/2016

EMENTA: CONSIDERAÇÕES E SUGESTÕES À MINUTA DE 
PROVIMENTO DA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA 
PARA REGULAMENTAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE USUCAPIÃO 
EXTRAJUDICIAL PREVISTO NO ART. 216-A DA LEI DE REGISTROS 
PÚBLICOS (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.105/2015).

 Face à Consulta Pública aberta pela d. Corregedoria Nacional de 
Justiça sobre a regulamentação do procedimento de usucapião extrajudicial, 
agora previsto no art. 216-A da Lei de Registros Públicos (Lei n. 6.015/1973), 
vem este Centro de Apoio Operacional manifestar-se e oferecer sugestões 
à minuta disponibilizada em sítio virtual (http://www.cnj.jus.br/poder-
judiciario/consultas-publicas/regulamentacao-do-procedimento-de-usucapiao-
extrajudicial), dispositivo a dispositivo, conforme segue.

----

Art. 2º. O requerimento de que trata o art. 1º deste provimento (ou 
resolução) será assinado pelo advogado, pelo usucapiente e, se 
for o caso, por seu cônjuge ou companheiro, com as firmas destes 
reconhecidas, e instruído com os seguintes documentos:

(…)

IV - justo título ou quaisquer outros documentos que demonstrem a 
origem, a continuidade, a natureza e o tempo da posse, tais como o 
pagamento dos impostos e das taxas que incidirem sobre o imóvel 
usucapiendo (IPTU ou ITR);
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V – descrição georreferenciada, nas hipóteses previstas na Lei nº 10.267, 
de 28 de agosto de 2001, e nos seus decretos regulamentadores;

 

Sugestão: Inclusão de inciso VII, com a seguinte redação: “certidão dos competentes 
órgãos municipais e/ou federais de que o imóvel usucapiendo se caracteriza 
como área urbana ou rural, isto é, integrante do perímetro urbano ou fora dele, 
respectivamente, nos termos da Instrução Normativa 82/2015 do INCRA”

Justificativa: Uma vez que há, para determinadas modalidades de usucapião, 
requisitos específicos de acordo com a caracterização rural ou urbana dos 
imóveis, importa sua devida comprovação, a qual se dá, para esta finalidade, 
não pela natureza dos tributos incidentes (IPTU ou ITR), mas sim pela sua 
localização em zona urbana ou de expansão urbana, observando, sempre, o 
perímetro urbano delimitado no Plano Diretor Municipal ou em legislação 
correlata, conforme a disciplina da Instrução Normativa 82/2015 do INCRA e da 
Nota Técnica INCRA/DF/DFC n. 02/2016

-----

Art. 2o (...)

§ 6º. Admite-se o reconhecimento extrajudicial de usucapião de imóvel 
não matriculado, devendo, o oficial de registro de imóveis, adotar todas 
as cautelas necessárias para certificar-se de que não se trata de imóvel 
público.

Sugestão: inclusão de expressa menção, entre os imóveis públicos, aos terrenos 
de marinha e demais bens disciplinados no Decreto-Lei 9.760/46.

Justificativa: devido à considerável controvérsia doutrinária e jurisprudencial, 
bem como à necessidade, ainda, de providências administrativas a serem 
realizadas pelo Poder Executivo, tais como a exata demarcação da linha do 
preamar-médio de 1831 em toda a costa brasileira, impõe-se cautela para 
salvaguardar o patrimônio público, sobretudo os bens imóveis da União não 
mapeados ou precariamente identificados.
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-----

Art. 2o

(...)

§ 7º. Para o reconhecimento extrajudicial de usucapião de unidade 
autônoma integrante de condomínio edilício regularmente constituído 
e com construção averbada, será exigida a anuência do síndico do 
condomínio, dispensando-se a anuência dos titulares das demais 
unidades condominiais; tratando-se de condomínio geral, qualquer dos 
condôminos poderá anuir.

 

Sugestão: supressão da necessidade de anuência do síndico do condomínio, 
nesta espécie de usucapião.

Justificativa: tal requisito não se acha previsto na legislação, nem traz substancial 
proveito à segurança jurídica. Ao contrário, a previsão pode gerar situações de 
ilegítima discriminação contra determinados condôminos por parte dos síndicos, 
em hipóteses da imotivada recusa de anuência, baseada, por vezes, em conflitos 
de vizinhança que não têm o condão de obstaculizar a usucapio.

-----

Art. 2o

(...)

§ 10. Admite-se o reconhecimento extrajudicial de usucapião de lote 
oriundo de loteamento irregular, sem prejuízo da responsabilidade civil 
e penal do loteador faltoso.

Sugestão: alterar redação para “Tomadas as devidas cautelas para evitar burla 
à Lei 6.766/1979, admite-se o reconhecimento extrajudicial de usucapião de 
imóvel integrante de assentamento ou loteamento irregular, sem prejuízo da 
responsabilidade civil e penal do loteador faltoso. ”

Justificativa: “Assentamentos irregulares” é o nomen iuris conferido pela Lei 
11.977/2009 (arts. 46 e 47, VIII) para a realidade urbanística a que alude o art. 2o, 
§10 da minuta do provimento, abrangendo também os loteamentos. Ademais, 
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conquanto, efetivamente, a localização do imóvel em assentamentos ou 
loteamentos irregulares ou em desacordo com legislação urbanística municipal 
não obste a usucapião, segundo a própria jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal (RE 422.349/RS, com Repercussão Geral), a mesma não pode tornar-se 
expediente para burlar a Lei 6.766/1979. Nesse sentido, a utilização do termo 
“lote” para imóveis muitas vezes despojados de qualquer mínima urbanização 
contraria o art. 2o, §4o do diploma (“Considera-se lote o terreno servido de 
infraestrutura básica cujas dimensões atendam aos índices urbanísticos 
definidos pelo plano diretor ou lei municipal para a zona em que se situe. ”), 
podendo gerar equívocos e prejuízos.

-----

Art. 3º. O requerimento do usucapiente contendo o pedido de 
reconhecimento extrajudicial de usucapião atenderá, no que couber, 
aos requisitos da petição inicial, estabelecidos pelo art. 319 da Lei nº 
13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), bem como 
indicará:

(...)

V - o valor atribuído ao imóvel usucapiendo;

Sugestão: supressão integral do art. 3o, V.

Justificativa: tal requisito não se acha previsto na legislação, nem traz substancial 
proveito à segurança jurídica do procedimento. Tampouco apresenta utilidade 
para fins de tributação, vez que nesta modalidade de aquisição não há 
incidência de ITBI. Por fim, o fato de ainda não existir a exata individualização 
e desmembramento do imóvel prejudica, tecnicamente, avaliação de seu valor, 
cabendo, ainda, especificar se este valor seria o venal, o valor de mercado ou 
outra espécie.

-----

Art. 3º.

(...)
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Parágrafo único – A denominada usucapião familiar, entre cônjuges ou 
por abandono do lar, prevista pelo art. 1.240-A do Código Civil dependerá 
da apresentação de sentença, com certidão de trânsito em julgado, 
reconhecendo o abandono do lar pelo ex-cônjuge ou ex-companheiro 
do usucapiente e de prova da propriedade em comum perante o registro 
de imóveis, além do atendimento dos demais requisitos legais para seu 
reconhecimento.

Sugestão: supressão da necessidade de apresentação de sentença de 
reconhecimento de abandono de lar.

Justificativa: tal requisito não se acha previsto na legislação de direito material, 
não havendo especificação sobre a natureza da ação hábil a tal reconhecimento. 
Ainda, tal exigência pode ensejar, no âmbito do direito de família, desnecessária 
e já superada apreciação sobre a “culpa” na ruptura da união conjugal.

-----

Art. 7º. Estando o requerimento regularmente instruído com todos os 
documentos exigidos, o oficial de registro de imóveis dará ciência à 
União, ao Estado, ao Distrito Federal ou ao Município, pessoalmente, 
pelo correio com aviso de recebimento ou por intermédio do oficial 
de registro de títulos e documentos, para que se manifestem sobre o 
pedido no prazo de 15 (quinze) dias.

Sugestão: ampliação do prazo previsto no caput do art. 7o  (quinze dias).

Justificativa: devido ao grande volume de pedidos, à baixa capacidade de 
resposta dos órgãos responsáveis pela gestão patrimonial e pela política 
fundiária e à alta complexidade das diligências necessárias para identificação 
das áreas usucapiendas no acervo estatal, não assoma razoável o prazo de 15 
(quinze) dias para manifestação dos entes públicos.
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-----

Art. 7º. (...)

Parágrafo único. A inércia dos órgãos públicos à notificação de que 
trata este artigo não impede o regular andamento do procedimento e o 
eventual reconhecimento extrajudicial de usucapião.

Sugestão: da redação para “A inércia dos órgãos públicos à notificação de que 
trata este artigo não impede o regular andamento do procedimento e o eventual 
reconhecimento extrajudicial de usucapião, sem prejuízo de sua manifestação 
em qualquer fase” e inclusão do Parágrafo Segundo: “Caso seja apresentada 
qualquer ressalva, óbice ou oposição por parte dos entes públicos mencionados 
no caput, o procedimento extrajudicial deve ser encerrado ou enviado ao juízo 
competente para o rito convencional da usucapião.”

Justificativa: com lastro nos princípios da supremacia do interesse público e 
da segurança jurídica, quaisquer indícios sobre a dominialidade pública, ainda 
que potenciais, dos imóveis usucapiendos, devem ser apreciados única e 
exclusivamente pelo Poder Judiciário stricto sensu, diminuindo-se, assim, o risco 
de grilagem de terras.

-----

Art. 10. (…)

§ 1º Na hipótese do caput deste artigo, o registro do reconhecimento 
extrajudicial de usucapião de imóvel rural somente será realizado após 
a apresentação:

Sugestão: inclusão do inciso IV no Parágrafo Primeiro com a redação “de prova 
cabal de que o imóvel atende às dimensões mínimas do módulo de propriedade 
rural da região geográfica em que se localiza ou de que, quando abaixo do 
módulo, o imóvel está inserido em programas oficiais de apoio à atividade 
agrícola familiar, nos termos do art. 65, §5o da Lei 4.504/1964”.
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Justificativa: o art. 65 do Estatuto da Terra (Lei 4.504/1964), bem como a 
legislação agrária que o especificou, vedou expressamente a divisão de imóveis 
rurais abaixo do módulo mínimo de propriedade estabelecido pelo órgão 
federal fundiário (atualmente, o INCRA), em todo o território nacional. Imóveis 
e famílias inseridos em programas e políticas de reforma agrária, quando em 
minifúndios, constituem a única exceção de interesse social a esta regra, inscrita 
em seu parágrafo 5o.

-----

Art. 10 (...)

§ 5º. Se houver edificação no imóvel usucapiendo, será aberta matrícula 
para o imóvel com a edificação, independentemente de apresentação 
de “habite-se” ou certidão previdenciária.

Sugestão: inclusão, ao final do parágrafo, da expressão “sem prejuízo da 
necessidade de regularização ambiental e urbanística e das eventuais sanções 
administrativas, ressalvas que deverão constar do respectivo registro e/ou 
averbação imobiliários”.

Justificativa: a abertura de matrícula para o imóvel ou a averbação da existência 
de edificação geram efeitos apenas no âmbito dos direitos reais, quanto à 
titularidade dos imóveis, porém não têm o condão de, automaticamente, 
regularizar os aspectos urbanísticos e ambientais das edificações. A necessidade 
de ressalva específica sobre isso no respectivo registro imobiliário dirige-se à 
proteção e informação dos futuros adquirentes, dado o caráter de publicidade 
que deve revestir a matrícula do imóvel.

-----

Art. 12. Em qualquer caso, é lícito ao usucapiente suscitar o procedimento 
de dúvida, observado o disposto no art. 198 e seguintes da Lei nº 6.015, 
de 31 de dezembro de 1973.
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Sugestão: alterar redação do art. 12 para incluir a possibilidade expressa de 
que todas as partes envolvidas, inclusive o próprio registrador, possam suscitar 
dúvida, a qualquer tempo.

Justificativa: questões e dúvidas podem surgir tanto da parte do usucapiente, 
quanto do proprietário do imóvel, dos entes públicos ou de setores notariais 
envolvidos.

-----

 Ulteriormente, sugere-se aclarar, no art. 3o, I, se, pela via extrajudicial, 
seria possível também a modalidade de usucapião coletiva do art. 10 do Estatuto 
da Cidade (Lei 10.257/2001), estabelecendo-se o rito pertinente, nesta hipótese, 
a resultar na instituição de condomínio especial, segundo a norma de regência.

 Nestes termos, ao tempo em que nos colocamos à disposição para 
esclarecimentos complementares, saudamos com entusiasmo a iniciativa e 
reiteramos protestos de elevada estima e consideração à Egrégia Corregedoria 
Nacional de Justiça.
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Curitiba, 28 de julho de 2016.

Alberto Vellozo Machado
Procurador de Justiça
Coordenador do CAOPJ-MAHU
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CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS N. 10/2013

EMENTA: CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA FINS 
DE MORADIA. DIREITO REAL SUBJETIVO OPONÍVEL À 
ADMINISTRAÇÃO DESDE QUE CONFIGURADOS OS REQUISITOS 
DA LEI. INSTRUMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 
PREFERÍVEL ECONOMICAMENTE À DOAÇÃO. INEXISTÊNCIA 
DE OFENSA AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. SEGURANÇA JURÍDICA 
DA POSSE. DECLARAÇÃO JUDICIAL DE DIREITO EM FACE DA 
OMISSÃO OU NEGATIVA ADMINISTRATIVAS. LEGITIMIDADE 
DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO 
DECLARATÓRIA.

Diante das reiteradas consultas dirigidas a este Centro de Apoio 
Operacional das Promotorias de Justiça de Habitação e Urbanismo com relação 
aos direitos e procedimentos constantes da Medida Provisória n. 2.220/2001, 
apresenta este setor, nas presentes considerações, entendimento sumarizado 
sobre a matéria.

1. DA CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA FINS DE MORADIA COMO 
DIREITO SUBJETIVO

A chamada Concessão de Uso Especial para Fins de Moradia 
teve aparição primordial no projeto originário do Estatuto da Cidade (Lei 
10.257/2001). Nada obstante, aprovado o diploma, a Seção VI (art. 15 a 20), 
que disciplinava a matéria em espécie, sofreu veto presidencial em toda a sua 
extensão, sob o argumento pragmático da difícil operacionalidade do instituto, 
não se aventando, contudo, sua inconstitucionalidade.
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A figura, porém, não desapareceu do ordenamento jurídico. Ao 
contrário, mantém-se como um dos instrumentos de política urbana, sendo 
mencionado no próprio art. 183, § 1º, da Constituição Federal: “O título de 
domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher, ou a 
ambos, independentemente do estado civil”.

A previsão, enfim, foi desdobrada e regulamentada pela Medida 
Provisória n. 2.220 de 2001. Publicada anteriormente à nova redação do artigo 
62 da Constituição Federal, dada pela Emenda Constitucional n. 32/2001, 
a medida permanece em vigência, com força de lei.  Vale destacar a verve 
inequívoca dos arts. 1º e 2º, os quais conservaram a CUEM como um direito 
de determinados possuidores, individual ou coletivamente, de imóveis públicos 
urbanos ou rurais:

Art. 1o  Aquele que, até 30 de junho de 2001, possuiu como seu, por cinco 
anos, ininterruptamente e sem oposição, até duzentos e cinqüenta metros 
quadrados de imóvel público situado em área urbana, utilizando-o para 
sua moradia ou de sua família, tem o direito à concessão de uso especial 
para fins de moradia em relação ao bem objeto da posse, desde que não 
seja proprietário ou concessionário, a qualquer título, de outro imóvel 
urbano ou rural.

§ 1o  A concessão de uso especial para fins de moradia será conferida de 
forma gratuita ao homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente 
do estado civil.

§ 2o  O direito de que trata este artigo não será reconhecido ao mesmo 
concessionário mais de uma vez.

§ 3o  Para os efeitos deste artigo, o herdeiro legítimo continua, de pleno 
direito, na posse de seu antecessor, desde que já resida no imóvel por 
ocasião da abertura da sucessão.

Art. 2o  Nos imóveis de que trata o art. 1o, com mais de duzentos e 
cinqüenta metros quadrados, que, até 30 de junho de 2001, estavam 
ocupados por população de baixa renda para sua moradia, por cinco 
anos, ininterruptamente e sem oposição, onde não for possível identificar 
os terrenos ocupados por possuidor, a concessão de uso especial para fins 
de moradia será conferida de forma coletiva, desde que os possuidores 
não sejam proprietários ou concessionários, a qualquer título, de outro 
imóvel urbano ou rural.
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§ 1o  O possuidor pode, para o fim de contar o prazo exigido por este 
artigo, acrescentar sua posse à de seu antecessor, contanto que ambas 
sejam contínuas.

§ 2o  Na concessão de uso especial de que trata este artigo, será atribuída 
igual fração ideal de terreno a cada possuidor, independentemente da 
dimensão do terreno que cada um ocupe, salvo hipótese de acordo escrito 
entre os ocupantes, estabelecendo frações ideais diferenciadas.

§ 3o  A fração ideal atribuída a cada possuidor não poderá ser superior a 
duzentos e cinqüenta metros quadrados.

Destarte, é a interpretação consagrada pela doutrina brasileira a de que, 
no que tange à natureza da Concessão de Uso Especial para Fins de Moradia, 
trata-se de direito subjetivo dos ocupantes que cumprirem os requisitos 
legalmente estabelecidos, em franca analogia com o regime da usucapião 
especial constitucional. Leciona Sílvio Luís Ferreira da Rocha que

(...) a concessão de uso especial para fins de moradia apresenta-se 
no referido texto normativo como um direito subjetivo oponível à 
Administração por via administrativa ou judicial por aquele que, até 
30.06.2001, tenha preenchido todos os requisitos exigidos, tais como: 
a) ser possuidor por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, de 
imóvel público; b) de até 250m²; c) localizado em área urbana; d) utilizado 
para moradia própria ou de sua família; e e) não ser proprietário ou 
concessionário, a qualquer título, de outro imóvel urbano ou rural116.

Ademais, caracteriza-se a Concessão de Uso Especial em tela como 
direito real, e não pessoal, por disposição específica do artigo 1.225, XI, do 
Código Civil pátrio, de efeitos, portanto, erga omnes, além de partilhar dos 
atributos tradicionais da modalidade jurídica, como a possibilidade de ser objeto 
de registro imobiliário117.

116 ROCHA, Sílvio Luís Ferreira da. Função social da propriedade pública. São Paulo: Malheiros, 
2005, p. 106.

117 MATTOS, Liana Portilho. Concessão de uso especial para fins de moradia: Um caso concreto. 
In: FERNANDES, Edésio; ALFONSIN, Betânia. Direito à moradia e segurança da posse no estatuto 
da cidade: Diretrizes, instrumentos e processos de gestão. Belo Horizonte: Fórum, 2006, p. 191.
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Na expressão de Maria Sylvia Zanella Di Pietro, a Concessão de Uso 
Especial caracteriza ato administrativo vinculado, isto é, não discricionário, 
“pelo qual o Poder Público reconhece, gratuitamente, o direito real de uso de 
imóvel público de até duzentos e cinquenta metros quadrados àquele que o 
possui, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, para sua moradia ou 
de sua família” 118.

Impende salientar que a Concessão de Uso Especial para Fins de 
Moradia não é modalidade de usucapião de bem público, o que, decerto, 
afrontaria sumamente a inscrição do art. 183, §3º, da Carta Magna.  A similitude 
entre ambas, todavia, é irrecusável e legítima, transpondo a figura jurídica do 
direito privado ao direito público, com as devidas adequações:

(...) em relação a imóveis privados aplica-se o usucapião prevista no 
caput, com a outorga do título do domínio, já que o dispositivo prevê 
expressamente a aquisição do domínio como direito do possuidor que 
preencher os requisitos legais; (...) em relação a imóveis públicos aplica-se 
a concessão de uso previsto no mesmo §1º, já que o §3º expressamente 
proíbe o usucapião de imóveis públicos” 119.

Soma-se ao lúcido pronunciamento supra a conclusão de Vanêsca 
Buzelato Prestes, ao explicitar a ratio iuris que inspira o instituto da Concessão 
de Uso Especial para Fins de Moradia:

(...) temos que a norma contida no art. 183 da Constituição Federal não é 
tão-somente mais uma modalidade de usucapião denominado para fins de 
moradia. É um instituto da política urbana e como tal não poderia atingir 
e não atinge somente bens privados, porque as ocupações urbanas não 
diferenciam áreas públicas ou particulares. Não tem nenhum sentido 
para a política urbana em uma mesma ocupação, por exemplo, que é 

118 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Concessão de uso para fins de moradia. In: DALLARI, Adilson 
Abreu; FERRAZ, Sérgio. Estatuto da cidade, comentários à Lei Federal 10.257/2001. São Paulo: 
Malheiros, 2003, p. 156.

119 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Concessão de uso para fins de moradia. In: DALLARI, Adilson 
Abreu; FERRAZ, Sérgio. Estatuto da cidade, comentários à Lei Federal 10.257/2001. São Paulo: 
Malheiros, 2003, p. 156.



323
V. 4: DIREITO À MORADIA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E PROGRAMAS HABITACIONAIS

contígua e não respeita marcos abstratos decorrentes dos limites físicos 
das glebas, ser possível a regularização somente da área privada120.

Nem é diverso o criterioso entendimento do Tribunal de Justiça do 
Estado do Paraná sobre o assunto:

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO 
DE POSSE. SANEAMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 
IMPROPRIEDADE DO MEIO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MATÉRIA DE MÉRITO. 
CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA FINS DE MORADIA. MP Nº 
2.220/01. DIREITO SUBJETIVO. MATÉRIA DE DEFESA. ADMISSIBILIDADE. 
ACOLHIMENTO PARCIAL. (...) ao contrário da concessão de direito real 
de uso, a qual é disciplinada no Decreto-Lei nº 271, de 28 de fevereiro 
de 1967, e que decorre de um contrato administrativo, a concessão de 
uso especial para fins de moradia é um direito subjetivo do possuidor do 
bem, que pode ser reconhecido, sempre que se verifiquem os requisitos 
indicados no art. 1º da Medida Provisória nº 2.220, de 4 de setembro de 
2001. (Agravo de Instrumento n. 0.643.929-6, TJPR, Rel. Des. Juiz Subst. 
2º G. Francisco Jorge. Data do Julgamento: 16/03/2011).

A mesma perspectiva é adotada pela Corte Bandeirante, ao reiterar que 
a fattispecie em questão deflagra prescrição aquisitiva sui generis, o que implica 
em sentença de cunho meramente declaratório:

CONCESSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO. DECLARATÓRIA. Imóvel 
público municipal. Concessão de uso para fins de moradia - Decurso 
do prazo. Forma de prescrição aquisitiva do direito. Desnecessidade 
de concordância do poder público. Instituto sui generis. Sentença 
mantida. Recurso não provido. CONCESSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO. 
Inconstitucionalidade da Medida Provisória n° 2.220/2001 que se afasta 
(art. 2o da EC 3?/2.001). Direito consagrado que não se confunde com 
a usucapião. Previsão constitucional. Inteligência do §1° do art. 183 

120 PRESTES, Vanêsca Buzelato. A concessão especial para fins de moradia na Constituição Federal 
e no estatuto da cidade: Da constitucionalidade da Medida Provisória nº 2.220 de 04 de Setembro 
de 2001. In: ALFONSIN, Betânia; FERNANDES, Edésio (Org.). Direito à moradia e segurança jurídica 
da posse no Estatuto da Cidade. Belo Horizonte: Fórum, p. 208.
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da Constituição Federal. Decisório mantido. Recurso não provido. 
CONCESSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO. Proteção possessória. Caráter 
dúplice. Inadmissibilidade. Art. 922 do CPC que não se aplica. Ofensa 
à posse, por parte da autora, não configurada. Recurso não provido. 
A Medida Provisória n° 2.220, cabe repisar, criou o direito do qual se 
valeu a autora para buscar o seu desiderato, de resto reconhecido na 
sentença apelada. Havendo previsão constitucional, não há atinar com 
a inconstitucionalidade defendida pela apelante. Basta lembrar, aliás, de 
igual forma, que nunca foi aventada a inconstitucionalidade da enfiteuse 
sobre bens públicos estaduais ou municipais. O que a Constituição proíbe 
é a incidência de usucapião sobre bens públicos, conforme estatuído no 
§3° do seu art. 183, princípio reiterado no art 102 do Código Civil. Pois não 
há confundir usucapião com concessão do direito de uso” (Apelação com 
Revisão n° 6944315/2, TJSP, Décima Terceira Câmara de Direito Público. 
Data do Julgamento:  26/03/2008).

Por síntese, não são sólidos os questionamentos em torno da 
constitucionalidade da Medida Provisória n. 2.220/2001, bem como de sua 
aplicabilidade, não apenas no âmbito do patrimônio imobiliário da União, mas 
também dos demais entes federativos. É o que assentou o Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo, em recente julgado:

ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA N° 
2.220/2001. CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA FINS DE MORADIA 
(CUEM). ALEGADA VULNERAÇÃO AO ART. 24, I, DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL INOCORRÊNCIA. CONTORNOS DE VERDADEIRA POLÍTICA 
PÚBLICA DE ABRANGÊNCIA NACIONAL. DEVER DO ESTADO-JUIZ DE 
INTERPRETA-LO CONFORME A CONSTITUIÇÃO, A PRESTIGIAR A CORRETA 
NARRATIVA DA NORMA FUNDANTE, DECORRENTE, IN CASU, DE HISTÓRICA 
REIVINDICAÇÃO DOS MOVIMENTOS PELA REFORMA URBANA. SITUAÇÃO 
FUNDIÁRIA DO PAÍS E, EM ESPECIAL, DO ESTADO DE SÃO PAULO QUE 
DESAUTORIZA DESREGULAMENTAÇÃO DA MATÉRIA. PERIGO DE REPETIÇÃO 
DO QUE SE OBSERVA NO CASO DO DIREITO DE GREVE, NA MEDIDA EM 
QUE INEXISTIRIA, DE FORMA INEQUÍVOCA, INTERESSE EM DISCIPLINAR 
ASSUNTO QUE TOCA ASPECTOS PATRIMONIAIS DE ENORME RELEVO DE 
ESTADOS E MUNICÍPIOS. RISCO, ADEMAIS, DE VER VULNERADO DIREITO 
SOCIAL FUNDAMENTAL, NA MEDIDA EM QUE A CUEM REPRESENTA 
UMA DAS POUCAS HIPÓTESES LEGAIS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 
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DE INTERESSE SOCIAL EM IMÓVEIS PÚBLICOS URBANOS PRECEDENTES 
DOUTRINÁRIOS ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE REJEITADA. (...) 
Com efeito, não ofende o art. 24, I, e 182, da Constituição Cidadã de 
1988 o instrumento jurídico-urbanístico denominado Concessão de Uso 
Especial Para Fins de Moradia (CUEM). Inexistente qualquer usurpação 
de competência por parte da União, por se tratar de verdadeira política 
pública de abrangência nacional. (...) Da leitura do regulamento, extrai-
se que a CUEM consiste em instituto jurídico destinado à singularíssima 
tarefa de somar esforços no contexto da regularização fundiária de 
interesse social em imóveis públicos urbanos. (...) E o que significa dizer 
que a CUEM representa um instrumento de regularização fundiária? 
Significa afirmar que é um regramento orientado não apenas a tutelar 
as deficiências de titulação, mas também a uma miríade de elementos 
que, concatenados, representam as informalidades atinentes ao uso, 
ocupação e parcelamento do solo urbano, que compõem o quadro da 
cidade ilegal. Tudo a atender o chamado constitucional, que preconiza 
a necessidade de concretizar a função social da cidade e o bem-estar 
de seus habitantes. (...) A própria dicção do diploma normativo que a 
estabelece sinaliza que se trata de um direito subjetivo, que surge com 
o preenchimento dos requisitos legais. Requisitos, aliás, que ostentam 
elevado grau de complexidade e de detalhamento, o que é evidente 
per si diante da quantidade de artigos, incisos e parágrafos dedicado à 
disciplina da matéria, a indicar que não se trata de mero assistencialismo 
governamental, mas de uma política pública criteriosa e séria. (Arguição 
de Inconstitucionalidade n. 0041454-43.2012.8.26.0000, TJSP, 6ª Câmara 
de Direito Público, Des. Renato Nalini. Data do julgamento: 30/01/2013).

A mesma compreensão, relativamente à inexistência de usurpação de 
competência por parte da União é reforçada pela decisão do Tribunal de Justiça 
do Paraná:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONCESSÃO DE USO SPECIAL DE 
BEM PÚBLICO PARA FINS DE MORADIA. INCONSTITUCIONALIDADE DA 
MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.220/2001. INEXISTÊNCIA. REGULAMENTAÇÃO 
DO DIREITO À HABITAÇÃO. COMPETÊNCIA MATERIAL AFETA À UNIÃO. 
AUSÊNCIA DE INGERÊNCIA NA COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA 
OU MATERIAL DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 24 DA CF. 
EXISTÊNCIA PROBATÓRIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS 
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EXIGIDOS PELO ART. 1º DA MEDIDA PROVISÓRIA. CONCESSÃO DO DIREITO 
SUBJETIVO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE AGUARDO DO 
DESFECHO DO REQUERIMENTO FEITO PELA VIA ADMINISTRATIVA PARA 
PROPOSITURA DA AÇÃO. INDEPÊNCIA DAS ESFERAS. ART. 5º, INCISO 
XXXV, CF. VRBA HONORÁRIA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO 
E ARBITRAMENTO DE VALOR MÍNIMO AO CASO, CONFORME DITAMES DO 
§ 4º DO ART. 20, DO CPC. APELAÇÃO DESPROVIDA. [...] O fato de ser o 
Município responsável direto pela execução de políticas públicas voltadas 
à regulamentação do espaço urbano, não significa que eventual edição 
de legislação local deva, isoladamente, estabelecer regras conflitantes ou 
distintas das diretrizes gerais dadas pelo Estatuto da Cidade, ao revés, 
a ela se submeterá, pois dentro da competência concorrente prevista 
no art. 24 da CF, muitos de seus aspectos são vinculados aos princípios 
programáticos e, de consequência, recebem ordenação uniforme. A 
partir destas linhas gerais traçadas por lei federal, como no caso, 
cabendo ao ente municipal disciplinar aspectos locais desta ordenação 
urbana, diante de peculiaridades de solo e ambientais em que se situa 
geograficamente, haverá complementação de diretrizes e não exclusão, 
como faz crer o apelante em sua arguição preliminar. Analisado por este 
ângulo, agora também dentro da ingerência de competência material da 
União, não há a inconstitucionalidade invocada, constituindo obrigação 
do município a concretização do direito à moradia, às famílias de 
baixa renda, dentro do parcelamento e ordenação do seu solo urbano, 
regulamentando a sua realidade fundiária, através da concessão 
do instituto administrativo constitucional. (TJ-PR, Apelação Cível nº 
1.041.537-9 – Des. Sérgio Swiech – 14/05/2014)

Frisa-se ainda, o elemento de análise constante na maioria dos casos 
em que se verifica a ocupação de terrenos públicos, qual seja, a ausência de 
destinação anterior às funções públicas dos imóveis de propriedade dos entes 
federados, fato este que caracteriza omissão da poder público.  Nesse sentido 
cita-se decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:

Apelação. Ordinária. Concessão real de uso de bem público. 
Municipalidade que não deu função social à propriedade dominial 
sua e pretende desalijar família de baixa renda, que ocupou imóvel 
abandonado. Sentença de improcedência. Apelação do Município 
arguindo preliminares de apreciação de agravo retido e de 
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inconstitucionalidade da Medida Provisória nº 2220/2001. No mérito, 
requer a reforma da sentença alegando que: 1 – não cumpriu a apelada 
os pressupostos da MP2220/2001; 2 – inexiste direito de retenção das 
benfeitorias; a recorrida é devedora de perdas e danos, na qualidade de 
lucros cessantes, tendo em vista que habitou bem público por anos, sem 
pagamento. Desprovimento do agravo retido e do recurso principal. [...] 
Não merece acolhida a arguição de inconstitucionalidade da Medida 
Provisória 2220/2001, tendo em vista que o Poder Executivo Federal 
nada mais fez do que disciplinar matéria constitucional e legalmente 
prevista, através do ato administrativo normativo. Vale observar 
que não seria necessária Medida Provisória para se fazer respeitar o 
princípio constitucional da função social da propriedade (art. 5º, XXIII 
e 170, III da CRFB/88) que, na hipótese, se materializa pelo abandono 
do bem pela municipalidade e pela comprovação de sua utilização 
pela apelada e sua família, de acordo com o que se extrai do acervo 
probatório colecionado aos autos. (TJ-RJ, 2006.001.44440 – Apelação 
Cível – Des. Azevedo Pinto – Julgamento: 13/12/2006).

2. DO PROCEDIMENTO PARA A CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA 
FINS DE MORADIA

Quanto à dimensão procedimental do instrumento, note-se que à 
Administração Pública, nos termos da legislação de regência, não cabe formular 
juízo de oportunidade ou conveniência para proceder à Concessão Especial 
de Uso para Fins de Moradia. Excluiu expressamente a mens legislatoris tal 
avaliação do alvedrio dos gestores, indicando como únicas atribuições do Poder 
Executivo a apreciação objetiva dos requisitos legais, a efetivação do direito 
dos possuidores em título respectivo e o monitoramento o uso adequado 
dos imóveis trasladados, ex officio ou na oportunidade da simples solicitação 
administrativa de sua fruição, prevista no art. 6º, §1º.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, deu procedência 
a pedido de mandado de segurança contra ação demolitória, reconhecendo 
o direito à Concessão de Uso Especial para Fins de Moradia adquirido pela 
impetrante, como liquido e certo, Conforme a decisão do Tribunal: 
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APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – CABIMENTO - CONCESSÃO 
DE USO ESPECIAL PARA FINS DE MORADIA - MP 2.220/01 – REQUISITOS – 
COMPROVAÇÃO DE PLANO. [...] Cuida-se de Mandado de Segurança que 
visa coibir a demolição do imóvel de 32 m², no qual a impetrante, Maria 
das Neves Fonseca, reside desde 1994, ou seja, há aproximadamente 19 
(dezenove) anos, consoante demonstra a documentação juntada aos autos 
(fls. 24/35). O MM. Juiz a quo indeferiu a inicial, entendendo inadequada 
a via eleita, por se tratar de questão possessória, cuja tutela não poderia 
ser exercida em sede de Mandado de Segurança. Com a mais elevada 
vênia, discordo do entendimento do MM. Juiz monocrático, tendo em 
vista que, pelas circunstâncias expostas nos autos, é possível vislumbrar, 
de plano, o preenchimento dos requisitos necessários à concessão 
de uso especial para fins de moradia, prevista na Medida Provisória 
2.220/01 (Dispõe sobre a concessão de uso especial de que trata o § 1º do 
art. 183 da Constituição121, cria o Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Urbano - CNDU e dá outras providências) [...] A concessão de uso especial 
para fins de moradia, instituída pela Medida Provisória 2.220/01, é um 
importante instrumento legal que visa à regularização fundiária urbana, 
especificamente no tocante às ocupações por população de baixa renda, 
em áreas públicas, e que tem por escopo garantir a concretização das 
funções socioambientais da cidade e da propriedade, principais metas 
da Política Urbana Nacional, prevista nos arts. 182 e 183 da Constituição 
Federal, regulamentados pelo Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001).122 
Diante da importância do instituto, a concessão de uso especial para fins 
de moradia, foi elevada à categoria de direito real, nos termos do art. 

121 CF, Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinqüenta metros 
quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de 
sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou 
rural. § 1º - O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher, ou 
a ambos, independentemente do estado civil.
§ 2º - Esse direito não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez.
§ 3º - Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião.

122 CF, Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, 
conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento 
das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes.  Lei 10.257/01, Art. 1º 
Na execução da política urbana, de que tratam os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, será 
aplicado o previsto nesta Lei.
Parágrafo único. Para todos os efeitos, esta Lei, denominada Estatuto da Cidade, estabelece 
normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol 
do equilíbrio ambiental. 
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1.225 do Código Civil [...] (TJ-DFT, 2013.011111517- 9 – Apelação Cível – 
Des. Sérgio Rocha – 09/04/2014).

Na hipótese de desvirtuamento da destinação, caberá a extinção da 
Concessão de Uso, nos termos do art. 8º da Medida Provisória em tela, “ou 
seja, quando o concessionário der ao imóvel destinação diversa da moradia ou 
quando adquirir a propriedade ou a concessão de uso de outro imóvel urbano 
ou rural. Enquanto tais circunstâncias não ocorrerem o concessionário usufrui 
de direito oponível erga omnes, inclusive à própria pessoa jurídica titular do 
bem”123.

A contrario sensu, sob o influxo do direito fundamental à moradia 
digna, amparado pelo art. 6º, caput, da Lei Fundamental, em se recusando o 
Poder Público a realizar voluntariamente a concessão, cabe ao Poder Judiciário, 
devidamente provocado, declarar a incidência do direito subjetivo do ocupante, 
desde que cumpridos os requisitos124. É fato que a Administração deva ser 
instigada previamente à judicialização da controvérsia, porém, diante da 
omissão desta (descortinada depois de exaurido o prazo máximo de doze meses 
a que faz referência o art. 6º, § 1o - A Administração Pública terá o prazo máximo 
de doze meses para decidir o pedido, contado da data de seu protocolo) ou da 
expressa negativa administrativa, não há que atinar de intervenção exorbitante 
da autoridade jurisdicional, vez que apenas se substituirá esta na formalização de 
direito já adquirido. Novamente, o ponderado voto da lavra do Desembargador 
Francisco Jorge elucida:

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO 
DE POSSE. SANEAMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE 
AGIR. IMPROPRIEDADE DO MEIO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MATÉRIA DE 
MÉRITO. CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA FINS DE MORADIA. MP Nº 
2.220/01. DIREITO SUBJETIVO. MATÉRIA DE DEFESA. ADMISSIBILIDADE. 
ACOLHIMENTO PARCIAL. (...) somente em caso de recusa ou omissão da 

123 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Concessão de uso para fins de moradia. In: DALLARI, Adilson 
Abreu; FERRAZ, Sérgio. Estatuto da cidade, comentários à Lei Federal 10.257/2001. São Paulo: 
Malheiros, 2003, p. 156.

124 ALFONSIN, Betânia. Da concessão de uso especial. In: MATTOS, Liana Portilho (Org.). Estatuto 
da Cidade Comentado. Belo Horizonte: Mandamentos, 2002, p. 427.
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administração pública do Município de Telêmaco Borba é que a outorga 
do título poderá ser dada pelo Poder Judiciário, cabendo ao interessado 
diligenciar junto à administração pública municipal, mesmo porque, 
dentre outras razões, tal dispositivo também se justifica em face do 
art. 5º da referida Medida Provisória, onde se faculta ao Poder Público 
conceder o direito especial de uso para fins de moradia em outro local, 
conforme conveniência e oportunidade. (...) embora a outorga do título 
somente possa ser dada pelo Poder Judiciário após o esgotamento 
da via administrativa (art. 6º da Medida Provisória), como de fato 
consignou-se na decisão ora atacada, o direito subjetivo da parte pode 
ser reconhecido independentemente do título de concessão, por ser este 
apenas o instrumento representativo do direito, ou apenas formalização 
do direito, possuindo natureza declaratória e não, constitutiva (Agravo 
de Instrumento n. 0.643.929-6, TJPR, Rel. Des. Juiz Subst. 2º G. Francisco 
Jorge, 16/03/2011).

Cumpre realçar, a despeito da alusão textual à viabilidade de concessão 
de uso em área distinta daquela particularmente ocupada pela população 
vulnerável, conforme a previsão do art. 5º, da supracitada Medida Provisória - 
cujo rol, já excepcional, é taxativo, repisamos125 -, o direito em testilha deve ser 
exercido preferencialmente no próprio lugar onde a posse é comunitariamente 
exercitada:

Apenas na hipótese de risco à vida ou à saúde dos moradores (art. 4º, MP 
2220/01), fica instituída a obrigatoriedade de remoção, assegurando-se o 
direito à moradia em outro lugar. O art. 5º, MP 2220/01, estabelece um rol 
de situações que autorizam o Poder Público a negociar, com a população e 
demais atores sociais envolvidos no processo de regularização, o exercício 
do direito à moradia em local distinto do possuído . No entanto, deve ficar 
claro que, nessas situações, não há impedimento ao reconhecimento 

125 Art. 5o  É facultado ao Poder Público assegurar o exercício do direito de que tratam os arts. 1o e 
2o em outro local na hipótese de ocupação de imóvel:I - de uso comum do povo;
II - destinado a projeto de urbanização;
III - de interesse da defesa nacional, da preservação ambiental e da proteção dos ecossistemas 
naturais;
IV - reservado à construção de represas e obras congêneres; ou
V - situado em via de comunicação.
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do direito subjetivo dos moradores, mas apenas um indicativo de que 
soluções técnicas devem ser previstas e negociadas126.

Embora prudente recomendar-se estudo esmiuçado caso a caso, é 
cediço que o Município não deve buscar antepor empecilhos e obstáculos à 
concretização da Concessão de Uso Especial para Fins de Moradia, visto que a 
segurança jurídica da posse é, precisamente, um dos elementos fundantes do 
direito à moradia digna, mercê das inúmeras normativas internacionais de que o 
Estado brasileiro é signatário, especialmente do Pacto Internacional dos Direitos 
Humanos Econômicos, Sociais e Culturais, cujo conteúdo recebeu interpretação 
densificadora do Comentário Geral n. 4 do Conselho de Direitos Humanos da 
Organização das Nações Unidas.

 Em face da missão constitucional de promover o adequado ordenamento 
territorial (art. 30, VIII), detém o Município o poder-dever de regularização 
fundiária dos assentamentos e loteamentos precários consolidados127, buscando 
dar solução aos problemas habitacionais da maneira mais protetiva aos direitos 
coletivos. Segundo o posicionamento de Vanêsca Buzelato Prestes, no tema:

Os artigos da Medida Provisória que regulamentam a Concessão de Uso 
Especial possuem eficácia interna suficiente para construção de uma nova 
ordem urbana. Faz-se necessário priorizar o Direito à Moradia digna, ou 

126 MORETTI, Júlia Azevedo. A concessão de uso especial para fins de moradia como instrumento 
de regularização fundiária em áreas da união. In: IBDU, p. 7. Disponível em: http://migre.me/
fwLgZ. Acesso em jul 2013.

127  A tese já se acha assentada no Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. DIREITO 
URBANÍSTICO. LOTEAMENTO IRREGULAR. MUNICÍPIO. PODER-DEVER DE REGULARIZAÇÃO. 1. O 
art. 40 da lei 6.766/79 deve ser aplicado e interpretado à luz da Constituição Federal e da Carta 
Estadual. 2. A Municipalidade tem o dever e não a faculdade de regularizar o uso, no parcelamento 
e na ocupação do solo, para assegurar o respeito aos padrões urbanísticos e o bem-estar da 
população. 3. As administrações municipais possuem mecanismos de autotutela, podendo obstar 
a implantação imoderada de loteamentos clandestinos e irregulares, sem necessitarem recorrer 
a ordens judiciais para coibir os abusos decorrentes da especulação imobiliária por todo o País, 
encerrando uma verdadeira contraditio in terminis a Municipalidade opor-se a regularizar 
situações de fato já consolidadas. 4. (…). 5. O Município tem o poder-dever de agir para que o 
loteamento urbano irregular passe a atender o regulamento específico para a sua constituição. 6. 
Se ao Município é imposta, ex lege, a obrigação de fazer, procede a pretensão deduzida na ação 
civil pública, cujo escopo é exatamente a imputação do facere, às expensas do violador da norma 
urbanístico-ambiental. 5. Recurso especial provido” (STJ. REsp 448216/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, 
1ª Turma do STJ. DJ 17/11/2003, p. 204).
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seja, desde que estejam presentes os requisitos essenciais para obtenção 
da concessão, deve-se analisar o caso concreto e, se possível for, 
desconsiderar certos obstáculos para que seja alcançada a urbanização e a 
regularização almejada, possibilitando assim, que os habitantes das áreas 
irregulares tenham vida e moradia condizentes com a dignidade humana, 
fundamento da república federativa do Brasil, assim estabelecida no art. 
1°, III, da CR/88128.

Ademais, como recorda Luciano de Camargo Penteado, o instituto 
teve o “intuito de ainda mais marcar a idéia de função social da propriedade, 
permitindo uma efetiva utilização dos bens, ainda que a titularidade jurídica 
formal seja de outra pessoa”129. Não apenas a propriedade privada sujeita-se ao 
regime constitucional de funcionalização. Na pena de Patrícia Marques Gazola, 
“se o Estado detém um patrimônio, esse patrimônio, obrigatoriamente, deve 
servir a uma função coletiva, deve destinar-se ao bem comum”130.

Se a salvaguarda do direito à moradia é tida, in re ipsa, por questão 
de ordem pública, tanto mais o será quando informado pela função social da 
propriedade urbana destinada às políticas públicas:

O Poder Público, para efetivar a aplicabilidade das políticas públicas 
que assegurem o direito à moradia, deve abster-se de qualquer ato que 
contrarie a proteção jusfundamental do direito à moradia e programar 
os mecanismos que assegurem atender às demandas habitacionais em 
consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade 
dentro dos ditames de justiça social131.

128 PESSOA, Fernanda Reis; VIEIRA, Marina Nunes. Concessão de uso especial para fins de moradia: 
uma nova ordem urbanística. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XII, n. 67, ago 2009. Disponível em: 
http://migre.me/fkwP4. Acesso em julho de 2013.

129 PENTEADO, Luciano de Camargo. Direito das Coisas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, 
p. 481.

130 GAZOLA, patrícia Marques. Concretização do direito à moradia digna: teoria e prática. Belo 
Horizonte: Editora Fórum, 2008, p. 170.

131 PAGANI, Elaine Adelina. O direito de propriedade e o direito à moradia: um diálogo 
comparativo entre o direito de propriedade urbana imóvel e  o direito à moradia. Porto Alegre: 
EdiPuc, 2009, p. 194.
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Diante de tais ditames, não se cogita de potencial ofensa ao patrimônio 
público. De plano, a possibilidade de alienação gratuita, concessão de direito 
real de uso, entre outras formas, de imóveis públicos no âmbito de programas 
habitacionais ou de regularização fundiária foi albergada pelo art. 17, I, ‘h’, da 
própria Lei 8.666/1993132.  

Em especial, a Concessão de Uso Especial para Fins de Moradia, para 
além do interesse social que a agasalha, constitui medida sujeita a maior controle 
social e imensamente menos onerosa ao Erário Público, como restou firmado 
pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, assinalando preferência do 
emprego da CUEM e da concessão de direito real de uso à doação sumária de 
bem público:

Consulta. Câmara Municipal. Doação de bens imóveis públicos a 
pessoas comprovadamente carentes. Possibilidade. Autorização 
legislativa. Avaliação prévia. Irrefutável demonstração de interesse 
social. Licitação dispensada na hipótese do art. 17, I, f, da Lei n. 
8.666/93. Caráter excepcional. Preferência pela adoção dos institutos 
da concessão de direito real de uso e da concessão especial para fins 
de moradia. Vinculação a políticas públicas consistentes, de interesse 
social. Observância aos princípios administrativos, notadamente os da 
impessoalidade e da moralidade. (...) tendo-se em vista que há situações 
nas quais a retomada da posse, pelo poder público, de seus imóveis 
ocupados pode ser mais cara, tanto sob o aspecto econômico quanto sob 
o aspecto social, e, ainda, que a regularização jurídica dessa posse pode 
se inserir em relevantes e consistentes políticas sociais de urbanização e 
de habitação, configurando-se atendimento à dignidade humana, pode o 
Município lançar mão de institutos específicos previstos na legislação, sem, 
contudo, simplesmente, se desfazer de seu patrimônio, sem garantia de 

132 Art. 17.  A alienação de bens da Administração Pública, subordinada à existência de 
interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes 
normas:I - quando imóveis, dependerá de autorização legislativa para órgãos da administração 
direta e entidades autárquicas e fundacionais, e, para todos, inclusive as entidades paraestatais, 
dependerá de avaliação prévia e de licitação na modalidade de concorrência, dispensada esta nos 
seguintes casos:
(...)
h) alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação ou 
permissão de uso de bens imóveis de uso comercial de âmbito local com área de até 250 m² 
(duzentos e cinqüenta metros quadrados) e inseridos no âmbito de programas de regularização 
fundiária de interesse social desenvolvidos por órgãos ou entidades da administração pública
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continuidade das políticas públicas. Nesses casos, a manutenção da posse 
nas mãos dos particulares, conferindo-lhes direito real, pode se mostrar 
a medida mais adequada e consentânea ao interesse público, passível de 
conformação jurídica por meio I — da concessão de direito real de uso 
(art. 7º do Decreto-Lei n. 271/67, com a redação que lhe foi dada pela Lei 
n. 11.481/2007) e II — da concessão de uso especial para moradia (art. 
4º, V, h, do Estatuto da Cidade, Lei n. 10.257/2001) (Consulta n. 835.894, 
TCE-MG, Rel. Cons. Sebastião Helvecio. Data do julgamento: 07/07/2010).

No Estado do Paraná, por sua vez, decisão análoga foi emitida pelo 
Tribunal de Contas do Paraná, consignada na Súmula n. 01:

Preferência pela utilização da Concessão de Direito Real Uso, em 
substituição a maioria das alienações de terrenos públicos, em razão de 
sua vantajosidade, visando fomentar à atividade econômica, observada 
prévia autorização legislativa e licitação na modalidade concorrência, 
exceto nos casos previstos no art. 17, inciso I, alínea “f” da Lei nº. 8.666/93. 
Caso o bem não seja utilizado para os fins consignados no contrato pelo 
concessionário, deverá reverter ao patrimônio público (Súmula n. 01, TCE-
PR. Data do julgamento: 07/12/2006).

3. DA LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA ACOMPANHAMENTO DA 
MATÉRIA E AJUIZAMENTO DE MEDIDAS

Em quadro normativo diverso do instituído pelo Estatuto da Cidade 
para a usucapião especial urbana, no art. 12, a Medida Provisória n. 2.220/2001 
não elencou o rol de legitimados para a propositura da ação declaratória de que 
trata o art. 6º, §3º.

Neste cenário, e diante da envergadura dos direitos e interesses 
sob tutela do Ministério Público – em especial os de caráter indisponível, 
qual avulta na defesa da moradia digna – não pode a instituição descurar do 
acompanhamento dos casos relativos a ocupações irregulares em imóveis 
públicos, passíveis de resolução pacífica pela via da Concessão de Uso Especial 
para Fins de Moradia.
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A propósito, a opinio doctorum e a prática dos agentes ministeriais pelo 
país confirmam que:

O Ministério Público tem importante papel. A deflagração da atuação 
ministerial pode ocorrer mediante provocação das entidades associativas, 
levando ao conhecimento do Ministério Público as lesões a direitos 
previstos na Medida Provisória 2220. Na etapa extrajudicial, poderá ser 
instaurado Inquérito Civil e celebrado Termo de Ajustamento de Conduta, 
como forma de abreviação dos litígios com os entes denunciados. 
Por outro lado, o Ministério Público terá legitimidade disjuntiva para 
propositura de ações judiciais no âmbito de implantação da Concessão de 
Uso Especial para Moradia133.

Renovadas têm sido as Ações Civis Públicas promovidas pelo Parquet, 
nos vários Estados da Federação, com o objetivo de assegurar a efetivação da 
norma supracitada, imperativo da situação de vulnerabilidade e hipossuficiência 
de seus beneficiários. A postura coaduna-se não somente com os objetivos 
estratégicos do Ministério Público do Estado do Paraná, como também com 
o conteúdo da Recomendação n. 01/2012 da Procuradoria-Geral de Justiça, 
orientando aos órgãos de execução que intervenham em situações de ameaça 
ao direito à moradia digna, inclusive naquelas provocadas por omissão do Poder 
Público:

1. zelem pela identificação, prevenção e repressão aos atos ou omissões 
dos poderes públicos que importem violação aos direitos humanos 
fundamentais das populações vulneráveis sujeitas à desocupação forçada 
dos locais onde exercem moradia;

2. acompanhem e intervenham em todas as medidas judiciais ou 
extrajudiciais relativas a conflitos fundiários ou possessórios urbanos e 
rurais que possam resultar em desalojamento de pessoas em situação de 
vulnerabilidade (...)

133 TEIXEIRA, Paulo Luciano de Souza. A Medida Provisória n. 2.220/2001 na ótica da função 
social da propriedade, p. 05. Disponível em: http://www.tjrj.jus.br/c/document_library/get_
file?uuid=43bde4a4-13a5-44b6-8b1a-07dceb7f7748&groupId=10136.



336
V. 4: DIREITO À MORADIA, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E PROGRAMAS HABITACIONAIS

Em conclusão, recomenda este Centro Apoio Operacional que as 
Promotorias de Justiça com atribuição na área de Habitação e Urbanismo 
mantenham-se atentas à necessidade de intervenções de regularização 
fundiária de interesse social de assentamentos precários localizados em imóveis 
públicos, monitorando situações desta natureza e adotando as providências 
judiciais e extrajudiciais eventualmente cabíveis para a garantia dos direitos à 
moradia digna e à cidade justa e sustentável, por meio da Concessão de Uso 
Especial para Fins de Moradia ou, quando inviável sua aplicação pela ausência 
dos pressupostos fáticos exigíveis, através da implementação dos demais 
instrumentos de política urbana.

Curitiba, 22 de julho de 2013.

Alberto Vellozo machado
Procurador de Justiça

Willian Buchmann
Promotor de Justiça

Allan Mohamad Hillani
Estagiário de Direito

Odoné Serrano Júnior
Promotor de Justiça

Thiago de Azevedo Pinheiro Hoshino
Assessor Jurídico
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