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CONSULTA 91/2018 – NÚCLEO DE HABITAÇÃO E URBANISMO
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO MPPR-0046.18.139481-1 (CAOPHUMA)
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO MPPR-0155.11.000058-0 (ORIGEM)
MUNICÍPIO/COMARCA: COMARCA DE XAMBRÊ
ASSUNTO: Regularização fundiária. Projeto de Lei. Ajustes necessários na redação.

Trata-se de consulta formulada pela Promotoria de Justiça da Comarca de Xambrê, por meio do

ofício 452/2018, solicitando análise do Projeto de Lei sem número, datado de 11 de setembro de

2018, acostado aos autos em epígrafe às fls. 680-685. A referida minuta, elaborada pelo Município

de  Alto  Paraíso,  dispõe  sobre  os  procedimentos  de  Regularização  Fundiária  Urbana  em  seu

território. Sobre o texto, seguem, ponto a ponto, as principais observações deste Centro de Apoio.

1. Sugere-se a supressão dos arts. 2o, par. único e art. 3o, VI, uma vez que, conforme já manifestado

por  esta  unidade  auxiliar  anteriormente,  é  flagrantemente  inconstitucional  e  de  penosa

aplicabilidade o instrumento da “legitimação fundiária”, nos moldes como previsto na Lei Federal

13.465/2017.  Os  dispositivos  da mesma deste  teor foram,  inclusive,  questionados pelas  Ações

Diretas de Inconstitucionalidade n. 5771, n. 5787 e n. 5883, o que, igualmente, mina a segurança

jurídica de sua utilização e desaconselhando seu emprego ao gerar títulos precários.

2. Sugere-se alteração do art. 3o, I  para que seja aplicada a REURB, por seu próprio caráter de

Regularização Fundiária Urbana e pelos requisitos para sua implementação, apenas em núcleos

dentro  do  perímetro  urbano,  assim  definido  pelo  Plano  Diretor  Municipal  e  demais  leis

urbanísticas.  Excepcionalmente,  se  necessário,  dever-se-á  proceder  à  ampliação  do  mesmo

perímetro  para  inserir  núcleos  urbanos  informais  próximos,  com  condições  de  regularização
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atestadas pelo Município, desde que de interesse social e consolidados1,  cumprindo-se sempre

previamente o rito do art. 42-B do Estatuto da Cidade – Lei 10.257/2001.

3. Sugere-se alteração do art. 4o para inclusão das imprescindíveis dimensões ambientais e sociais

da REURB, conforme mesmo inscrito no art. 2o do Projeto de Lei e na Lei 13.465/2017. Ademais, há

que se aperfeiçoar a redação do art. 4o, I, uma vez que a regularização urbanística não consiste

apenas nas medidas parcelárias, e sim de urbanização real dos assentamentos precários, com os

Projeto de Regularização e Projeto Urbanístico descritos nos arts. 35 e 36 e da Lei 13.465/2017,

bem como garantia de implantação das obras, com cronograma físico formalizado.

4.  Sugere-se  explicitar  no  art.  9o,  caput, que  a  finalidade  comercial  para  fins  de  REURB  é

excepcional  e  apenas  admissível  em núcleos  urbanos  com predominância  habitacional  e  para

estabelecimentos  de pequeno porte e atividades de baixo impacto,  como comércio e serviços

vicinais.  Outras finalidades,  como uso industrial,  não são passíveis de receber o mesmo rito e

regime,  devendo ser  objeto de procedimento diferenciado.  Ademais,  é  preciso lembrar  que a

regularização dos lotes ou mesmo das edificações não regulariza, automaticamente, as atividades

ali  desenvolvidas,  as  quais  necessitarão  se  submeter,  de  imediato,  ao  devido  licenciamento

ambiental  e urbanístico, obtendo, quando legalmente permitido, alvará de funcionamento, sob

pena de serem encerradas/interditadas/suspensas.

5. Sugere-se distinguir melhor, no art. 10 e ss., as hipóteses e efeitos da REURB-S (Regularização

fundiária de interesse social), da REURB-E (Regularização fundiária de interesse específico). Para a

primeira, sugere-se que inclusão da possibilidade de, ao menos via concessão de direito real de

uso (caso o Município não entenda oportuno realizar doação dos imóveis), aplicar-se o benefício

1 Cabe ao Município definir os critérios de classificação do grau de consolidação dos núcleos urbanos informais,
para fins de avaliação da “(ir)reversibilidade” dos mesmos, o que deverá ser agregado ao Projeto de Lei em tela.
Um conceito razoável, adotado até 2016 pelo legislador constava do art. 47, II da Lei Federal 11.977/2009: “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”.
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da  gratuidade  às  famílias  cuja  renda  comprovadamente  não  possa  ser  comprometida  com  o

pagamento, mesmo parcelado,  dos valores propostos.  Já nas hipóteses restritivas de REURB-E,

como determina a Lei  13.465/2017,  apenas  se poderão realizar  concessões e/ou transmissões

onerosas de domínio.

6. Ainda, necessário incluir no projeto a imposição de medidas compensatórias (tanto urbanísticas

como ambientais) e de repartição – sobretudo com os beneficiários – de custos de infraestrutura e

equipamentos,  bem como os  órgãos responsáveis  pela  sua definição e acompanhamento,  nas

hipóteses de REURB-E, de acordo com o preconizado pelo art. 38 da Lei 13.465/2017:

Art. 38.  Na Reurb-E, o Distrito Federal ou os Municípios deverão definir, por ocasião da aprovação
dos projetos de regularização fundiária, nos limites da legislação de regência, os responsáveis
pela: 
I - implantação dos sistemas viários;  
II - implantação da infraestrutura essencial e dos equipamentos públicos ou comunitários, quando
for o caso; e  
III  -  implementação das medidas de mitigação e compensação urbanística e ambiental,  e  dos
estudos técnicos, quando for o caso.   
§  1o  As  responsabilidades  de  que  trata  o caput deste  artigo  poderão  ser  atribuídas  aos
beneficiários da Reurb-E.  
§  2o  Os  responsáveis  pela  adoção  de  medidas  de  mitigação  e  compensação  urbanística  e
ambiental  deverão  celebrar  termo  de  compromisso  com  as  autoridades  competentes  como
condição de aprovação da Reurb-E.   

7. Outrossim, cabe revisão do art. 20 do Projeto de Lei, posto que a possibilidade extraordinária de

regularização fundiária em Áreas de Preservação Permanente se restringe às situações de interesse

social  (REURB-S) e não abrange hipóteses de REURB-E, ante a interpretação sistemática da Lei

13.465/2017 com o Código Florestal Brasileiro (Lei 12.651/2012), na inteligência de seus arts. 3o,

IX, 'd' e 8o, abaixo transcritos:

Art. 8o  A intervenção ou a supressão de vegetação nativa em Área de Preservação Permanente
somente ocorrerá nas hipóteses de utilidade pública,  de interesse social ou de baixo impacto
ambiental previstas nesta Lei. 

Art. 3o  Para os efeitos desta Lei, entende-se por: 
IX - interesse social:  (Vide ADC Nº 42)    (Vide ADIN Nº 4.903)
(...)
d)  a  regularização  fundiária  de  assentamentos  humanos  ocupados  predominantemente  por
população de baixa renda em áreas urbanas consolidadas, observadas as condições estabelecidas
na Lei n  o     11.977, de 7 de julho de 2009;  
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8. Independentemente da presença de áreas especialmente protegidas no perímetro dos núcleos

urbanos informais,  todos os  projetos de regularização fundiária  estão sujeitos  a  licenciamento

ambiental pelo órgão competente, neste caso, o Instituto Ambiental do Paraná, nos termos do art.

25 da Resolução SEMA 32/2018 e do art. 12 da Lei 13.465/2017, uma vez que o licenciamento

ambiental não se acha descentralizado para o Município de Alto Paraíso. Tal previsão deve constar

expressamente no Projeto de Lei, seja em dispositivo próprio, seja em nova redação do art. 20 que

contemple todos os aspectos supra.

9. Sugere-se suprimir o art. 19 do Projeto de Lei ou, alternativamente, modificar sua redação, haja

vista  não ser  lícito  “dispensar  as  exigências  em normas  municipais  já  existentes,  relativas  aos

parâmetros urbanísticos e edilícios”, como quer a proposta. O que se deve, em casos de REURB

(especialmente de interesse social), é propor adequações no zoneamento municipal, sustentadas

em estudos técnicos e nos diagnósticos da situação atual de ocupação do assentamento, visando

compatibilizá-los por meio da instituição de Zonas Especiais  de Interesse Social  (art.  18 da Lei

13.465/17). Sempre se deverão estabelecer novos parâmetros urbanísticos que passarão a vigorar

na área, condicionando inclusive futuras edificações e parcelamentos do solo urbano.

10.  Imperativo  aprimorar  a  redação  também  do  art.  10,  II,  ou  suprimir  este  inciso  em  sua

integralidade, visto que a comprovação de posse “pacífica” (erroneamente nominada “detenção”

no projeto) por parte da Administração Pública (e não do Judiciário em via própria) dá margem

excessiva à discricionariedade no manejo do conceito aberto. Independentemente do modo como

se deu o acesso original  à posse do imóvel (se consensual ou “anuída” pelo Poder Público),  é

objetivo da regularização fundiária sanar a situação em favor da integração do assentamento à

cidade e da ordem urbanística.

11. Sugere-se modificação do art. 10, §1o, mantendo-se a exigência de projeto de construção (nos

casos em as obras se achem estágio inicial) para a emissão do “Habite-se”, ainda que de forma

simplificada,  projetos  estes  que poderão ser  elaborados com assistência técnica ofertada pelo

Município nos casos e modos previstos pela Lei 11.888/2008.
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12. Necessário que se corrija a redação do art. 21, caput, posto que a regularização fundiária não

implica  o  afastamento instantâneo do regime da Lei  8.666/1993.  Ao contrário,  a  dispensa de

processo licitatório previsto em seu art.  17,  I  'f'  mantém determinados requisitos do diploma,

como a exigência de autorização legislativa e prévia avaliação. Ademais, a dispensa de licitação

abrange, em princípio, tão somente a “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”. É

dizer, tampouco abrange as situações de REURB-E.

Conclusão

Ante o exposto, conclui este Centro de Apoio Operacional pela necessidade de ajustes e

revisão do Projeto de Lei em questão, para sua adequação à legislação urbanística e

ambiental em nível estadual e federal, especialmente a Lei 13.465/2017. Por fim, ante os

aspectos particulares de proteção do patrimônio público incidentes no caso, como as questões do

rito de licitação e dos valores e benefícios esmiuçados no art. 15 do Projeto de Lei em comento,

recomenda-se consulta direcionada ao Centro de Apoio especializado na matéria.

Curitiba, 16 de outubro de 2018.

Alberto Vellozo Machado
Procurador de Justiça

CAOPJ-MAHU

Thiago A. P. Hoshino
Assessor Jurídico

Laura Esmanhoto Bertol
Arquiteta e Urbanista
CAU/PR – A43637-2  

5


	consulta 91/2018 – núcleo de HABITAÇÃO E URBANISMO

