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CONSULTA N. 76/2013 

 
Inquérito Civil nº MPPR-0059.12.000054-8 (Originário) 

Procedimento Administrativo nº MPPR-0046.13.007271-6 (CAOPJ-HU) 

 

EMENTA: DIREITO À MORADIA DIGNA. 
ASSENTAMENTO IRREGULAR EM ÁREA DE 
PRESERVAÇÃO PERMANENTE. AUSÊNCIA 
DE SISTEMA DE DRENAGEM E DE 
SANEAMENTO AMBIENTAL. INCLUSÃO DA 
ÁREA NO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE 
INTERESSE SOCIAL, COM PREVISÃO DE 
RECURSOS E CRITÉRIOS DE PRIORIZAÇÃO 
DE ATENDIMENTO. ACOMPANHAMENTO 
DA EXECUÇÃO DO PLANO EM AUTOS 
APARTADOS. CONCORDÂNCIA COM O 
ARQUIVAMENTO DO FEITO.  QUESITOS 
PARA MONITORAMENTO. IMPERATIVO DE 
MEDIAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL NA 
HIPÓTESE DE DESPEJO IMINENTE. 

 

1. RELATÓRIO DO CASO 

 

Em 28 de julho de 2010, instaurou-se na 1ª Promotoria de Justiça da 

Comarca de Guarapuava o Inquérito Civil nº MPPR-0059.10.000015-3, 
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sendo este transladado, em 10/02/2012, à 8ª Promotoria de Guarapuava, 

a qual passou a presidir o feito (sob número MPPR-0059.12.000054-8), a 

fim de averiguar a necessidade e oportunidade de remoção de conjunto 

de famílias que se encontram em área de risco no bairro denominado 

Cascavel, formado pelos loteamentos Jardim Novo Horizonte e Vila São 

Vicente, os quais estariam sujeitos a inundação. As famílias residentes nos 

referidos assentamentos foram realocadas em administração anterior, 

mas volveram ao local. Ademais, noticiou-se a existência de despejo de 

esgoto “clandestino” e a céu aberto no local, o qual atingiria o Rio 

Cascavel, além de armazenamento inadequado de resíduos sólidos. 

Foram solicitadas informações da Polícia  

Ambiental - Força Verde, da Procuradoria-Geral do Município de 

Guarapuava, da Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR), da 

Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo e do Instituto Ambiental 

do Paraná - IAP (fls. 32 a 37). A Polícia Ambiental diagnosticou a existência 

de esgoto a céu aberto, carreando nos autos fotografias que reproduzem 

a situação da localidade (fls. 40 a 48). A manifestação foi corroborada pela 

SANEPAR, noticiando, também, a construção de uma nova estação de 

tratamento de esgoto no Município de Guarapuava.    

Quanto à caracterização sócio-histórica das áreas em comento, 

verificou-se a existência de aproximadamente 155 domicílios, distribuídos 

nos loteamentos Jardim Novo Horizonte e Vila São Vicente. Os mesmos 
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encontram-se parcialmente radicados sobre Área de Preservação 

Permanente às margens do Rio Cascavel. Contudo, tendo em vista a 

instalação de rede de saneamento básico pela SANEPAR em 80% das 

habitações, vislumbrou-se a possibilidade de permanência das famílias no 

local. Tal fixação dependeria, conforme apontado pela empresa, da 

implantação de nova estação de tratamento (Vassoural), em fase de 

construção, de modo a equacionar as demais situações. 

Com o fito de analisar quais medidas poderiam ser adotadas no caso 

em questão, os autos foram remetidos em sede de consulta a este Centro 

de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Habitação e 

Urbanismo, que expediu as seguintes recomendações (fls. 263 a 279): 

1. Elaboração de Plano Local de Habitação de Interesse Social, bem 

como sua aprovação por lei municipal, para tornar-se vinculativo; 

2.  Criação de um programa/plano para solução do problema, 

articulando os diversos atores que devem se envolver no processo: 

Prefeitura Municipal (especialmente Secretarias de Habitação e 

Urbanismo, Administração, Finanças, Secretaria de Assistência Social e 

Procuradoria-Geral), Conselho da Cidade de Guarapuava, Câmara 

Municipal, Conselho de Acompanhamento da Execução do Plano Local de 

Habitação de Interesse Social, SANEPAR, IAP e os moradores afetados pela 

intervenção. Ainda, sugeriram-se providências visando, o quanto possível, 
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à permanência/regularização das famílias no local, vez que a ocupação 

existe há aproximadamente 40 anos, com acentuada consolidação; 

3.  Realização de reuniões ou audiências públicas para mediação do 

conflito e compartilhamento de responsabilidades assumidas pelas partes; 

4. Acompanhamento/fiscalização pela Promotoria de Justiça para 

assegurar o atendimento prioritário dos segmentos e famílias mais 

vulneráveis e em condições mais precárias de habitabilidade. 

Em face das orientações supra enumeradas, procedeu o órgão de 

execução às diligência cabíveis para sua consecução.   

Nesse sentido, a Prefeitura de Guarapuava apresentou, em 20 de 

junho de 2013, o Plano Local de Habitação de Interesse Social (fl. 279), 

acompanhado de Projeto de Lei para aprovação do mesmo (fls. 285 a 

291), o qual foi remetido à Câmara Municipal em 26 de novembro de 

2012. Nada obstante, o referido Projeto de Lei n. 030/2012 (aprovação do 

PLHIS) foi rejeitado pela Câmara Municipal, conforme ofício juntado à fl. 

327. Extrai-se da ata da Câmara Municipal de Guarapuava (fls. 336 a 346) 

que o respectivo projeto de lei do Prefeito Municipal foi rejeitado por 

maioria, devido à alegada carência de tempo para aprofundar 

interlocução com a sociedade e para apreciação do Poder Legislativo, 

solicitando-se nova remessa da proposta na gestão subsequente. 
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Na sequência, indagou a 8ª Promotoria de Justiça à Secretaria 

Municipal de Habitação e Urbanismo sobre a inclusão dos moradores da 

ocupação irregular do bairro Cascavel em programas habitacionais, bem 

como se houve realocação das famílias, questionando a rejeição do 

Projeto de Lei 030/2012. 

Em resposta (fl. 351), a Secretaria Municipal de Guarapuava 

justificou a não execução de realocação em razão da existência de 

assentamentos em situação de maior urgência do que a Vila São Vicente, 

visto que esta apresenta infraestrutura de rede de água, energia elétrica, 

iluminação pública e, em algumas vias, pavimentação asfáltica, o que 

viabilizaria, em princípio, a manutenção da maior parcela das famílias 

ocupantes na região.   

Por sua vez, a fim de acompanhar a execução do Plano Local de 

Habitação de Interesse Social do Município de Guarapuava como um todo, 

instaurou-se, paralelamente ao presente, o Procedimento Administrativo 

nº MPPR-0059.11.000557-2, na data de 10/11/2011, em andamento.  

Por medida de cautela, em que pese tenha havido recomendação 

do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Habitação 

e Urbanismo para que o Inquérito Civil em comento fosse encerrado 

decorrido um ano de sua instauração, a Promotoria responsável 

prorrogou a sua conclusão, a princípio, para novembro de 2013, 
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demonstrando de forma inconteste os esforços envidados para alcançar 

atuação ministerial resolutiva e exauriente do caso. 

Ainda, a 8ª Promotoria de Justiça de Guarapuava solicitou, em 10 de 

junho de 2013, à Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo remessa 

da parcela de Plano Local de Habitação de Interesse Social na qual consta 

a inclusão do Assentamento São Vicente (“Sapolândia”) e a respectiva 

indicação de seu índice, conforme a hierarquização de prioridades 

estabelecida no Plano Local de Habitação de Interesse Social.  

Em retorno, a Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo 

encaminhou à promotoria o Diagnóstico Revisado e a Estratégia de Ação 

do supracitado Plano (fls. 382 a 395). De acordo com a documentação 

acostada, lastreada em diagnóstico técnico, o assentamento São Vicente 

apresenta Índice 3 na hierarquização das prioridades de intervenção para 

assentamentos precários, numa escala em que o Índice 5 se refere à 

situação de maior precariedade e o Índice 1 à de menor. A respeito do 

“Jardim Novo Horizonte”, o mesmo foi albergado sob o Código 1180 

(Parte de Lote Particular), no PLHIS, como subárea da Vila São Vicente 

(Setor 6, Assentamento 6C), conforme lançado às fls. 388 e 395. 

Esgotadas essas providências, o agente ministerial presidente 

promoveu o arquivamento do inquérito civil, porquanto a área em 

questão fora devidamente incluída no PLHIS. Entendeu, por conseguinte, 

que o Procedimento Administrativo cujo objeto é especificamente a 
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execução deste, satisfaria, em seu bojo, também a problemática ora 

debatida. A respeito da promoção do arquivamento, foram comunicados, 

por ofício, os interessados: a Prefeitura Municipal de Guarapuava, a 1ª 

Promotoria de Justiça da Comarca e a Associação dos Moradores do bairro 

Cascavel (fl. 404). Não houve qualquer objeção à decisão (fl. 409). 

Ulteriormente, os autos foram remetidos ao Conselho Superior do 

Ministério Público para homologação do arquivamento (fls. 412 e 413), 

havendo-se convertido o julgamento em diligência para colheita de 

pronunciamento especializado junto ao CAOP de Habitação e Urbanismo.    

É o sucinto relato.  

 

2. PONDERAÇÕES E CONCLUSÕES DO CAOPJ-HU 

 

2.1. RELEVÂNCIA DA MATÉRIA ENFRENTADA E PERTINÊNCIA DAS 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PELA PROMOTORIA DE JUSTIÇA NO CASO 

 

A questão enfrentada nos autos é de relevância inconteste. O 

processo de urbanização brasileiro tem natureza destacadamente 

periférica e desordenada, restando o Poder Público, por sua própria 

omissão, não raro, a latere dessa dinâmica. Particularmente sobre os 
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grupos sociais de maior vulnerabilidade, justamente aqueles cujos 

interesses indisponíveis cabe ao Ministério Público tutelar com presteza, 

drásticos são os impactos dessa lógica de produção das cidades, quando 

relegada aos humores do mercado imobiliário, tão somente. É, 

historicamente, a impossibilidade ou os inúmeros óbices do acesso à terra 

urbanizada de qualidade que compele famílias de baixa renda a se 

instalarem nas regiões de maior fragilidade ambiental, como Áreas de 

Preservação Permanente, qual configurado no caso em tela. 

 Nesse cenário, a dignidade da pessoa humana amesquinha-se em 

realidades, por vezes, deletérias de existência urbana. O direito à moradia 

digna, na feição que lhe foi dada pelo art. 6º, caput, da Constituição 

Federal de 1988, não se pode resumir à unidade habitacional em si 

mesma, mas deve ser compreendido a partir da perspectiva da proteção 

integral, tanto no que tange às suas condições físico-geológicas, como a 

respeito de suas condições jurídicas e comunitárias. Nesse sentido é que 

se caracteriza o direito à moradia como um direito humano, 

consubstanciado no Pacto Internacional dos Direitos Humanos 

Econômicos, Sociais e Culturais, ratificado pelo Estado Brasileiro no ano de 

1992. À luz da normativa, é de se atentar para o Comentário Geral n. 4 do 

Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (Anexo 

1), o qual veicula as dimensões mínimas de garantia do direito à moradia: 
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Segurança legal de posse. A posse toma uma 
variedade de formas, incluindo locação (pública e 
privada) acomodação, habitação cooperativa, 
arrendamento, uso pelo próprio proprietário, 
habitação de emergência e assentamentos informais, 
incluindo ocupação de terreno ou propriedade. 
Independentemente do tipo de posse, todas as 
pessoas deveriam possuir um grau de sua segurança, 
o qual garanta proteção legal contra despejos 
forçados, pressões incômodas  e outras ameaças. 
Estados-partes deveriam, conseqüentemente, tomar 
medidas imediatas com o objetivo de conferir 
segurança jurídica de posse sobre pessoas e 
domicílios em que falta proteção, em consulta real 
com pessoas e grupos afetados. 
 
Disponibilidade de serviços, materiais, facilidades e 
infra-estrutura. Uma casa adequada deve conter 
certas facilidades essenciais para saúde, segurança, 
conforto e nutrição. Todos os beneficiários do direito 
à habitação adequada deveriam ter acesso 
sustentável a recursos naturais e comuns, água 
apropriada para beber, energia para cozinhar, 
aquecimento e iluminação, facilidades sanitárias, 
meios de armazenagem de comida, depósito dos 
resíduos e de lixo,  drenagem do ambiente e serviços 
de emergência. 
 
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 para assegurar que a porcentagem 
dos custos relacionados à habitação seja, em geral, 
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mensurado de acordo com os níveis de renda. 
Estados-partes deveriam estabelecer subsídios 
habitacionais para aqueles incapazes de arcar com os 
custos da habitação, tão 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. 
 
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, preparado pela 
OMS, que vê a habitação como o fator ambiental 
mais freqüentemente 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. 
 
Acessibilidade. Habitações adequadas devem ser 
acessíveis àqueles com titularidade a elas. A grupos 
desfavorecidos deve ser concedido acesso total e 
sustentável para recursos de habitação adequada. 
Assim, a grupos desfavorecidos como idosos, 
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crianças, deficientes físicos, 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 a terra àqueles 
que não a possuem ou a segmentos empobrecidos da 
sociedade, deveriam constituir uma meta central de 
políticas. Obrigações governamentais precisam ser 
desenvolvidas, objetivando substanciar o direito de 
todos a um lugar seguro para viver com paz e 
dignidade, incluindo o acesso para o terreno como 
um direito reconhecido. 
 
Localização. A habitação adequada deve estar em 
uma localização que permita acesso a opções de 
trabalho, serviços de saúde, escolas, creches e outras 
facilidades sociais. Isso é válido para grandes cidades, 
como também para as áreas rurais, em que os custos 
para chegar ao local de trabalho podem gerar gastos 
excessivos sobre o orçamento dos lares pobres. 
Similarmente, habitações não deveriam ser 
construídas em locais poluídos nem nas proximidades 
de fontes de poluição que ameacem o direito à saúde 
dos habitantes. 
 
Adequação cultural. A maneira como a habitação é 
construída, os materiais de construção usados e as 
políticas em que se baseiam devem possibilitar 
apropriadamente a expressão da identidade e 
diversidade cultural da habitação. Atividades tomadas 
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a fim do desenvolvimento ou modernização na esfera 
habitacional deveriam assegurar que as dimensões 
culturais da habitação não fossem sacrificadas, e que, 
entre outras, facilidades tecnológicas modernas 
sejam também asseguradas. 

 

De não menor estatura são os ditames constitucionais albergados 

no art. 203 da Carta Magna, referendando a assistência social que deve 

ser prestada a todos e todas indistintamente. Dentro deste espectro, em 

se tratando de indivíduos ou famílias de comprovada miserabilidade, a 

provisão pública de alojamento digno é prontamente exigível do Estado. 

Quanto ao objeto dos autos, especificamente, depreende-se a 

precariedade do assentamento Vila São Vicente, sobretudo, quanto aos 

aspectos de habitabilidade (má qualidade das edificações e riscos de 

inundação), disponibilidade de serviços e infraestrutura (mormente de 

drenagem pluvial e de saneamento ambiental) e segurança jurídica da 

posse (dada a pendência de demanda possessória sobre os imóveis), 

ensejando, sem dúvida, atuação resolutiva do Parquet. 

Nada obstante, a complexidade técnica das intervenções no âmbito 

da política urbana, a diversidade de atores a serem mobilizados para 

vislumbre das soluções mais adequadas e a imprescindibilidade de 

previsão orçamentária para a efetiva implementação dos programas 

estatais exigem planejamento da prestação habitacional e capacidade de 

gestão das Municipalidades. Não por outra razão é que este Centro de 
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Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Habitação e Urbanismo 

tem desenvolvido, desde 2011, projeto setorial estratégico para fomento 

da elaboração e do monitoramento da execução dos Planos Locais de 

Habitação de Interesse Social, um dos principais subsídios ao Poder 

Público e aos próprios órgãos de execução ministeriais na matéria. 

In casu, acertada a provocação da 8ª Promotoria de Justiça da 

Comarca de Guarapuava no sentido de que a reestruturação urbana da 

Vila São Vicente e do Jardim Novo Horizonte não se esgotassem em ações 

pontuais, fragmentárias ou perfunctórias, mas estivessem, de fato, 

articuladas na forma de uma política habitacional intersetorial, de 

abrangência municipal e lastreada em diagnósticos que forneçam critérios 

de classificação, de acordo com a realidade de cada aglomerado irregular. 

Da análise preliminar realizada pela equipe deste setor 

especializado, evidencia-se que tais requisitos foram atendidos pelo Plano 

Local de Habitação de Interesse Social do Município de Guarapuava, o 

qual, além de promover levantamento, mapeamento e classificação dos 

assentamentos que demandam regularização fundiária, urbanização ou 

eventuais reassentamentos, estabeleceu uma escala de prioridades (fl. 

301) e projetou um horizonte de 10 (dez) anos de recursos financeiros 

necessários (fl. 299), com indicação de possíveis fontes de origem. 

Em particular, a informação de que o Plano Diretor Municipal, 

datado de 2006, já delimitara o assentamento em questão como Zona 
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Especial de Interesse Social, nos termos veiculados pela Lei Federal n. 

10.257/2001 (Estatuto da Cidade), implica o reconhecimento de situação 

que exige olhar diferenciado, bem como a obrigatoriedade de que a 

Administração Pública envide esforços para qualificar a área com 

equipamentos e serviços, além de um mínimo de segurança jurídica: 

 

A concepção básica do instrumento das ZEIS é incluir, 
no zoneamento da cidade, uma categoria que 
permita, mediante um plano específico de 
urbanização, o estabelecimento de um padrão 
urbanístico próprio para o assentamento. A 
possibilidade legal de se estabelecer um plano 
próprio, adequado às especificidades locais, reforça a 
idéia de que as ZEIS compõem um universo 
diversificado de assentamentos urbanos, passíveis de 
tratamentos diferenciados. Tal interpretação agrega 
uma referência de qualidade ambiental para a 
requalificação do espaço habitado das favelas, 
argumento distinto da antiga postura de 
homogeneização, baseada rigidamente em índices 
reguladores. O estabelecimento de ZEIS significa o 
reconhecimento da diversidade de ocupações 
existentes nas cidades, além da possibilidade de 
construção de uma legalidade que corresponda a 
esses assentamentos e, portanto, de extensão do 
direito de cidadania a seus moradores. 1 

 
                                                        
1 BRASIL. Estatuto da Cidade: guia para a implementação pelos municípios e cidadãos. Brasília: Câmara 

dos Deputados, Coordenação de Publicações, 2001, p. 156. 
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Destarte, as diligências levadas a cabo pelo órgão de execução, no 

bojo do Inquérito Civil em epígrafe podem-se considerar exitosas e 

esgotam, na fase atual do procedimento, as medidas administrativas 

recomendáveis, autorizando o arquivamento do presente feito.   

 

2.2. QUESITOS PARA ACOMPANHAMENTO MINISTERIAL NO BOJO 

DA EXECUÇÃO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 

DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA 

 

Nada obstante, impende enumerar, a título sugestivo, uma série de 

fatores a serem apurados pelo agente ministerial, no bojo do 

Procedimento Administrativo n. MPPR-0059.11.000557-2, instaurado com 

a finalidade de acompanhar a execução do Plano Local de Habitação de 

Interesse Social do Município de Guarapuava, como um todo: 

 

a) a possibilidade de reenvio do PLHIS finalizado à Edilidade, 
com vistas à sua aprovação por lei municipal, atribuindo 
maior grau de vinculação das gestões municipais 
vindouras às suas propostas, inclusive orçamentárias; 

b) rebus sic standibus, o respeito à hierarquia de prioridades 
pactuadas entre os atores técnicos, políticos e 
comunitários no bojo do PLHIS, conforme escala de 
atendimento por região apresentada em suas tabelas; 
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c) a execução orçamentária e a gestão fiscal dos recursos 
previstos na Tabela 35 do PLHIS, às fls. 299 do encartado, 
destacadamente dos itens “h” (Programa de Realocação 
de Famílias em Áreas de Risco e Preservação Permanente) 
e “m” (Programa de Urbanização de Assentamentos 
Precários), dos quais depende a definitiva solução da 
problemática vivenciada pelas famílias residentes na Vila 
São Vicente e no Jardim Novo Horizonte; 

 

No que tange à solução habitacional a ser eleita pelo Município de 

Guarapuava diante do conflito socioambiental verificado (regularização 

fundiária, urbanização e/ou realocação), imperativo que a Promotoria de 

Justiça monitore o processo, visando a garantir a participação popular em 

todas as suas etapas. Alerte-se que, insulada, nenhuma das três 

alternativas representa tratamento exauriente do caso, vez que, como já 

anteriormente demonstrado, um reassentamento inadequado ou 

desatento às vicissitudes dos segmentos da população envolvidos (por 

exemplo, os catadores de material reciclável2, cuja renda depende de sua 

localização na cidade) não terá o condão de fixar as famílias no novo 

espaço de moradia, tendendo as mesmas a retornar à ocupação irregular.  

Em outro giro, os documentos acostados pelo Município às fls. 384-

388, apontam que não subsiste risco para a grande maioria dos moradores 

do Assentamento São Vicente (Sapolândia). Das 155 (cento e cinqüenta e 
                                                        
2 Os quais foram orientados sobre a conservação e triagem do material pelo Departamento de Vigilância 
à Saúde do Município de Guarapuava (fls. 118-123). 
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cinco) residências ali instaladas, nenhuma foi identificada como atingida 

pela cota de inundação3. Destas, 150 (cento e cinqüenta) localizam-se 

dentro da faixa de APP, estando apenas 5 (cinco) integralmente fora dela. 

Cabe, portanto, avaliação quanto: i) ao grau atual de consolidação da 

ocupação; ii) à permanência da vocação original da área ambientalmente 

protegida ou sua desnaturação; iii) ao perfil socioeconômico das famílias 

posseiras. A conjugação dessas variáveis informará o juízo de conveniência 

e oportunidade do Administrador para buscar regularizar ou reassentar os 

moradores, a depender dos custos sociais advindos desse deslocamento, o 

qual pode revelar-se, em determinadas hipóteses, extremamente 

traumático. Em outras, por ditames ambientais, mas também para 

assegurar habitabilidade e infraestrutura mínima, será cabível a relocação, 

desde que atenda às dimensões do direito à moradia digna referenciadas. 

 A viabilidade de regularização fundiária de interesse social mesmo 

dentro do perímetro das Áreas de Preservação Permanente foi 

expressamente disciplinada pela Lei Federal n. 11.977/2009 e 

recepcionada pela Lei n. 12.651/2012 (Novo Código Florestal): 

 
Art. 3o  Para os efeitos desta Lei, entende-se por: 
(...) 
IX - interesse social: 
(...) 

                                                        
3 Tal informação, contudo, precisa ser balizada pelos reclames da própria Associação de Moradores do 
Bairro Cascavel, a qual reivindica sistema de drenagem, no procedimento (fls. 30-31). 
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d) a regularização fundiária de assentamentos 
humanos ocupados predominantemente por 
população de baixa renda em áreas urbanas 
consolidadas, observadas as condições estabelecidas 
na Lei no 11.977, de 7 de julho de 2009; 
(...) 
Art. 64.  Na regularização fundiária de interesse social 
dos assentamentos inseridos em área urbana de 
ocupação consolidada e que ocupam Áreas de 
Preservação Permanente, a regularização ambiental 
será admitida por meio da aprovação do projeto de 
regularização fundiária, na forma da Lei no 11.977, de 
7 de julho de 2009. 
§ 1o  O projeto de regularização fundiária de interesse 
social deverá incluir estudo técnico que demonstre a 
melhoria das condições ambientais em relação à 
situação anterior com a adoção das medidas nele 
preconizadas. 
§ 2o  O estudo técnico mencionado no § 1o deverá 
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 a prevenção e 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, a não ocupação 
das áreas de risco e a proteção das unidades de 
conservação, quando for o caso; 
VI - comprovação da melhoria da habitabilidade dos 
moradores propiciada pela regularização proposta; e 
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VII - garantia de acesso público às praias e aos corpos 
d'água. 

 

Cumpridos os requisitos de ambas as normativas, a regularização 

fundiária sustentável, abraçando as vertentes dominial/registral e 

urbanística deverá resultar em benesses tanto sociais como ambientais, 

sem colisão entre o direito coletivo e o direito difuso, ambos 

constitucionalmente protegidos. Nessa acepção, explana Betânia Alfonsín: 

 

Regularização fundiária é um processo conduzido em 
parceria pelo Poder público e população beneficiária, 
envolvendo as dimensões jurídica, urbanística e social 
de uma intervenção que, prioritariamente, objetiva 
legalizar a permanência de moradores de áreas 
urbanas ocupadas irregularmente para fins de 
moradia e, acessoriamente, promove melhorias no 
ambiente urbano e na qualidade de vida do 
assentamento, bem como incentiva o pleno exercício 
da cidadania pela comunidade sujeito do projeto.4 

 

Sobre o procedimento para regularização fundiária, com melhorias 

urbanísticas a serem implantadas, a título definitivo ou temporário, neste 

último caso mesmo antes do equacionamento do conflito entre 
                                                        
4 ALFONSIN, Betânia de Moraes. Direito à moradia – instrumentos e experiências de regularização 
fundiária nas cidades brasileiras. Rio de Janeiro Rio de Janeiro: Observatório de Políticas Urbanas, 
Fase/Ippur, 1997, p. 24. 
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propriedade e posse do imóvel, se a situação emergencialmente assim o 

exigir, consolidou este Centro de Apoio Operacional entendimento 

pormenorizado nas Considerações Técnicas n. 03/2013 (Anexo 2). 

Ulteriormente, não se pode olvidar da pendência de demanda 

judicializada a ameaçar cerca de 40 (quarenta) famílias de remoção da 

área. Neste quesito, a postura do órgão de execução deverá ser a de 

mediador, salvaguardando o direito à moradia digna da parte mais 

vulnerável, conforme apregoado pela Recomendação n. 01/2012, 

emanada pela Excelentíssima Procuradoria-Geral de Justiça (Anexo 3). 

 

2.3. CONCLUSÕES  

Em suma, diante do todo exposto, conclui-se: 

a) o estado de amadurecimento do feito, as diligências realizadas e 

o encaminhamento dado pelo Poder Público municipal através do Plano 

Local de Habitação de Interesse Social autorizam, por hora, homologação 

do arquivamento promovido pela Promotoria de Justiça originária; 

b) a despeito disso, a resolução definitiva das problemáticas 

urbanística, ambiental e habitacional deflagradas no caso concreto dar-se-

á somente mediante plena implementação das previsões constantes do 

PLHIS, as quais deverão ser acompanhadas, de perto, pelo órgão de 

execução, zelando pela observância dos quesitos supra enumerados; 
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c) em ressurgindo ameaça de deslocamento involuntário (despejo 

iminente) das famílias residentes na Vila São Vicente e Jardim Novo 

Horizonte, por força de medida possessória em trâmite, deverá o agente 

ministerial atuar como mediador judicial e/ou extrajudicial do conflito. 

É a consulta. 

 

Curitiba, 21 de outubro de 2013. 
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