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OFÍCIO N5 006708
São José dos Campos, l5 de outubro de 2019.

A Sua Excelência o Senhor 
Jairo Salvador de Souza 
Defensor Público
25 Defensoria de São José dos Campos
Av. Comendador Vicente de Paulo Penido, 532, Parque Residencial Aquarius 
12246-856 São José dos Campos - SP

Assunto: Resposta ao Ofício ns 042/DPE-SJC/CIV/2019

Excelentíssimo Senhor Defensor Público,

Preliminarmente cumprimentamos Vossa Excelência e a Defensoria Pública 
de São José dos Campos pela participação ativa nos debates, audiências públicas e na 
utilização de demais instrumentos legais para a defesa dos direitos da população em 
situação de vulnerabilidade social do município, trazendo, com bastante clareza ao 
conhecimento dos demais órgãos do Poder Público, as demandas, necessidades e anseios 
desse seguimento social, especialmente na discussão do Projeto de Lei Complementar de 
parcelamento, uso e ocupação do solo, em tramitação nesta Casa.

Neste contexto, a Câmara Municipal recebeu dessa Defensoria Pública o 
ofício acima referenciado em que nos foi apresentado, fundamentalmente, a 
problemática da regularização fundiária dos assentamentos informais ocupados pela 
população de baixa renda do município.

A este respeito, e baseando-se no Plano Diretor de Desenvolvimento 
Integrado do Município (LC 612/2018), bem como no estudo do Projeto de Lei 
Complementar que visa estabelecer as normas relativas ao parcelamento, uso e ocupação 
do solo (PLC 11/2019), e no acompanhamento de todo o processo de elaboração e 
discussão dessas propostas, entendemos que:

O Plano Diretor instituiu o Anexo XV - Mapa Núcleos Informais, adotando-se 
uma nova nomenclatura para designar as áreas onde há assentamentos irregulares 
ocupados por população de baixa renda passíveis de regularização. Esses assentamentos 
classificados como ZEIS - Zonas Especiais de Interesse Social pela Lei Complementar n^ 
428, de 9 de agosto de 2010, foram designados no Plano Diretor e na proposta de
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Zoneamento como "Núcleos Informais", atendendo às inovações trazidas pela Lei Federal 
n5 13.465, de 11 de julho de 2017 (Lei Federal da Reurb).

Nota-se que, embora o Plano Diretor tenha previsto o mapeamento das 
ZEISI, visando a regularização fundiária, é fato que a legislação federal não condicionou a 
possibilidade de regularização à classificação como ZEIS (art. 18, § 2°), cabendo ao Poder 
Público como política de regularização urbana identificar os núcleos que devam ser 
regularizados, organizá-los e assegurar a prestação de serviços públicos aos seus 
ocupantes, visando a melhoraria das condições urbanísticas e ambientais em relação à 
situação de ocupação informal existente.

Dessa forma, a adoção da nova nomenclatura em nada prejudica a 
persecução aos direitos da população de baixa renda residente dos assentamentos 
irregulares, uma vez que o direito à cidade, à moradia digna, ao saneamento ambiental, à 
infraestrutura, ao acesso aos serviços públicos, entre outros, serão assegurados mediante 
a regularização fundiária prevista pela legislação federal vigente.

Ainda sobre este tema, o Plano Diretor estabeleceu no art. 66, que será 
instituído o Plano Municipal de Regularização Fundiária, instrumento em que deverá o 
Poder Público adotar os procedimentos para regularização dos núcleos urbanos informais 
e dar continuidade à identificação dos demais núcleos, demonstrando dessa forma, a 
intenção e o compromisso da municipalidade com a política de regularização.

Sob outro aspecto da delimitação das ZEIS, é possível verificar que sobre os 
loteamentos regularizados e já dotados de infraestrutura, o Plano Diretor não os 
classificou como ZEISI em seu Anexo XV - Mapa Núcleos Informais, porém, estabeleceu 
em seu art. 67, X, como diretriz para a revisão da Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do 
Solo, a necessidade de se "estabelecer parâmetros de uso e ocupação do solo adequados 
às características urbanísticas existentes para os loteamentos regularizados."

Diante do exposto, pode-se concluir que a diminuição do número de ZEIS 
relacionadas na LC 428/10, comparativamente ao número de núcleos urbanos informais 
classificados como ZEIS na LC 612/2018, para o Anexo XV - Mapa Núcleos Informais, 
apontada pelo Parecer n5 05/2019, anexo ao Ofício da Defensoria Pública, está 
relacionada à existência dos loteamentos regularizados e dotados de infraestrutura, e da 
adoção do termo "núcleos informais" para os assentamentos irregulares.

A respeito da propositura da Zona Mista Cinco (ZM5), ela foi concebida para 
evitar uma valorização dos terrenos situados nos núcleos regularizados e a consequente 
expulsão de seus moradores por segmentos sociais de maior poder econômico, 
garantindo-se assim a permanência dessa população na sua comunidade de origem.

Com relação às argumentações de admissibilidade de alteração do Plano 
Diretor por leis complementares posteriores, entendemos que o processo de elaboração e
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discussão do Plano Diretor é mais amplo e requer o cumprimento de mais etapas do que o 
processo de edição da Lei de parcelamento, uso e ocupação do solo. Sem contar que as 
duas proposituras requerem estudos diferenciados que embasam os comandos contidos 
nos seus dispositivos, as classificações adotadas e o enfoque que lhes é dado. Sendo 
assim, entendemos que a proposta de lei de zoneamento não poderia alterar dispositivos 
do Plano Diretor uma vez que ela não está embasada pelos estudos técnicos que lhe 
conferem a legitimidade para alterá-lo.

Em suma, diante de todo o exposto, pode-se enfatizar que a regularização 
de núcleos urbanos informais estatuída no Plano Diretor não é uma previsão estática, pelo 
contrário, deve ser dinâmica e estar em constante evolução. Tal dinamismo será 
implementado pelo Plano Municipal de Regularização Fundiária, instrumento que visa 
promover a continuidade das regularizações fundiárias de interesse social na cidade. É 
esta a diretriz dada pelo Plano Diretor cuja fiel execução cabe a esta Câmara Municipal 
fiscalizar.

Atenciosa mente.

Vereador ROBERTC
DPresi

HA RAMOS
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