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Consulta n. 2012 – 01 - CAOP – Habitação e Urbanismo 

Solicitante: 8ª Promotoria de Justiça da Comarca de Guarapuava 

Referente ao Inquérito Civil MPPR n. 0059.12.000054-8 

 

 

1. O objeto do inquérito civil  

 

 Em 10 de fevereiro de 2012, instaurou-se na 8ª Promotoria de Justiça da 

Comarca de Guarapuava o Inquérito Civil em testilha.  

 A 8ª Promotoria tem atribuições na proteção e promoção dos direitos 

humanos fundamentais.  

 A notícia que deu ensejo à instauração do inquérito civil veio da 1ª 

Promotoria de Justiça da mesma Comarca, incumbida da proteção do meio 

ambiente.  

 Trata-se de assentamento de várias pessoas pobres em área de proteção 

ambiental, de precária infraestrutura urbana e de risco à saúde e integridade física 

dos moradores. O sítio da ocupação é o Bairro “.........”, formado pelo loteamento 

“.........” e Vila “.........” (antiga Sapolândia).  

 O objetivo da Promotoria noticiante é que a Promotoria noticiada tome as 

providências cabíveis para garantir o direito à moradia digna a essas famílias, talvez 

assegurando a inclusão dessas pessoas em plano local de habitação de interesse 

social, ou, quiçá, por outra via, promovendo a integração desse assentamento à 

cidade de Guarapuava, mediante ações de regularização fundiária e melhorias 

urbanísticas.   

 Verifica-se do caderno procedimental as seguintes informações relevantes 

sobre a situação fática a ser enfrentada para assegurar o direito à moradia digna à 

população em tela.  

 

2. A representação da Associação de Moradores do Bairro Cascavel 
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 Em 03 de novembro de 2009, a Associação dos Moradores do Bairro “.........”, 

por meio de seu Presidente, “.........”, representou à Promotoria de Justiça do Meio 

Ambiente da Comarca de Guarapuava, relatando que por aproximadamente 40 

anos, os moradores daquele assentamento sofre com falta de saneamento básico. 

Não há fornecimento de água tratada aos domicílios e o esgoto corre em valas ao 

céu aberto indo desembocar num arroio e no Rio Cascavel. Também não há sistema 

de drenagem das águas das chuvas. Há depósito irregular de resíduos sólidos, 

ensejando a proliferação de vetores de doenças, como ratos, baratas e moscas. 

Assim, a comunidade fica exposto a surtos de hepatite, viroses, dengues, rotavírus.    

 Relata o representante que já protocolou reivindicações à Sanepar e à 

Prefeitura Municipal de Guarapuava, conforme documentação anexa, persistindo o 

estado de omissão desses órgãos.  

 Anexou as fotografias de fls. 13/16.  

 

3. Informações prestadas pelo Corpo de Bombeiros 

 

 O Corpo de Bombeiros informou que constatou que não há correta 

captação, tratamento e destinação do esgoto nas residências situadas naquele 

assentamento e que inúmeros moradores são economicamente miseráveis.  

 Os resíduos são lançados diretamente no leito do rio Cascavel.  

 Constatou-se também que há vários cachorros e cavalos naquele 

assentamento e uma quantidade considerável de resíduos sólidos acumulada por 

moradores que se dedicam à coleta para reciclagem.  

 Verificou que há uma nascente e que as edificações estão em área de 

preservação ambiental (margens de rio e de nascente) 

 Há fotos ilustrativas do relatado (fls. 42/46).  

  

4. Informações prestadas pela Sanepar 
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 Informou a Sanepar que está executando projeto para atender a região em 

torno da bacia do Rio Cascavel, com implantação de nova estação de tratamento de 

esgoto (“.........”), coletor tronco norte-sul interligando os bairros Vila “.........” e 

“.........”.  

 A Sanepar asseverou que o assentamento em questão originou-se de 

ocupação de fundo de vale e que não tendo arruamento definitivo, apenas algumas 

residências são atendidas com rede de fornecimento de água tratada. Contudo, a 

implantação de infraestrutura de esgoto naquele local mostra-se difícil e onerosa 

devido às características do solo.  

 Com relação à drenagem das águas das chuvas, disse que a atribuições para a 

realização de tais obras é da Prefeitura Municipal de Guarapuava.  

 

5. Informações do Município de Guarapuava (Procuradoria-Geral) 

 

 A Procuradoria-Geral do Município de Guarapuava informou que o 

assentamento em questão é fruto de ocupação de terrenos públicos de solo 

hidromórfico, com lençol freático baixo, que impede que os sistemas de fossas 

sépticas e sumidouros sejam eficientes.  

 Em razão disso, há muitas ligações irregulares de esgoto sanitário domicilar 

na rede de galeria das águas pluviais.  

 Segundo o Plano Diretor (Lei Complementar n. 16/06) e a Lei de Zoneamento 

de Uso e Ocupação do Solo (Lei Complementar 24/08), o assentamento está 

localizado parte em zona de expansão controlada, de reduzidas possibilidades de 

melhoria na infra-estrutura urbana, e parte em eixo lazer, cultura e turismo, porque 

apresentam maiores problemas no solo ou são passíveis de inundação, sendo, 

assim, consideradas como áreas não-edificáveis ou de preservação permanente.  

 Informou também (vide fl. 111) que a Secretaria de Habitação e Urbanismo, 

seguindo as orientações do Ministério das Cidades, está elaborando um Plano Local 

de Habitação de Interesse Social (vide fls. 127/191), nele prevendo a área em 

questão, que precisará ser totalmente desocupada, porque é inundável, logo, de 

difícil manejo.  
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6. Informações da Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo 

 

 Em 30 de novembro de 2011, a Secretaria Municipal de Habitação e 

Urbanismo, informou que o Bairro “.........” é formado pelo loteamento “.........” 

(Código 1180), Vila “.........” (Código 1597) e Anexo, e por ocupação irregular que em 

parte foi regularizada pelo Município.  

 Ainda são necessárias algumas regularizações com relação à titulação dos 

imóveis, à execução de obras de infra-estrutura, especialmente drenagem de águas 

pluvias e canalização.  

 Há necessidade de remoção de famílias que ocupam áreas de riscos, sujeitas 

à inundação. Grande parte das famílias já foram removidas para o Loteamento 

“.........” e retornaram ao local.  

 No Plano Diretor (Lei Complementar 16/2006) a área encontra-se mapeada 

como Zona Especial de Interesse Social e no recém elaborado Plano Local de 

Habitação de Interesse Social como área prioritária de ação.  

 As ações de regularização fundiária, desocupações das áreas não passíveis 

de habitação e complementação de infra-estrutura estão a depender de 

levantamento de recursos pela Municipalidade.  

 Várias áreas do Município de Guarapuava necessitam intervenções, 

conforme previsto no Plano Local de Habitação de Interesse Social. Estimou-se a 

necessidade de aproximadamente R$ 200 milhões de reais para fazer frente às 

despesas.  

 

7. Informações do Instituto Ambiental do Paraná  

 

 Em 13 de janeiro de 2012, o IAP informou que existem mais de 30 casas 

situadas total ou parcialmente dentro de área de preservação ambiental 

permanente; algumas residências possuem latrinas próximo do córrego; na região 

não existe rede de esgoto. Do ponto de vista da proteção ao meio ambiente, há 

necessidade de remoção das famílias que moram dentro da área de preservação 

permanente (15 metros de curso d´água) e implantação de rede de esgoto nas 

residências que permanecerem.  
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 Fotos às fls. 258/263.  

 

8. Orientações, sem caráter vinculante, do Centro de Apoio Operacional das 

Promotorias de Habitação e Urbanismo 

 

 O inquérito civil em tela foi encaminhado a esse Centro de Apoio para análise 

e apresentação de sugestões.  

 Inicialmente, encaminha-se cópia de um CD – Compact Disc contendo 

arquivos referentes ao plano de habitação de interesse social do Município de 

Guarapuava, integrante do acervo do banco de dados deste CAOP.  

 Nesses arquivos, há referência de que foram diagnosticados 930 domicílios 

em assentamentos precários, sitos em áreas de preservação ambiental permanente, 

na cidade de Guarapuava.  

 Diagnosticou-se também que 553 famílias guarapuavanas residem em área 

de risco de inundação do Rio “.........”, sendo que 205 estão em assentamentos 

precários.  

 Constataram-se 24 assentamentos precários (2020 domicílios), dos quais 20 

estão em área urbana (1490 domicílios). Especificamente na região da Vila “.........” 

são 155 domicílios que precisam da intervenção pública para garantir-se a fruição do 

direito humano fundamental à moradia digna. 

 Portanto, a primeira orientação desse CAOP é que a demanda dos 

moradores do Bairro “.........” seja trabalhada pela Promotoria de Justiça de 

Guarapuava levando em conta o contexto geral dos demais cidadãos de baixa renda 

que vivem em condições insalubres e perigosas. Isto é, tratar da situação dos 

moradores da Vila “.........” sem esquecer dos demais moradores de assentamentos 

precários.  

 Isso leva em conta que o perfil institucional do Ministério Público é o de 

atuar pelas vias de tutela coletiva aos direitos individuais homogêneos, buscando 

universalizar o seu atendimento, isto é, atender a todas as pessoas que se 

encontram nas mesmas situações de lesão ou perigo de lesão aos seus direitos 

indisponíveis.  
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 O primeiro aspecto a ser verificado é se o Plano Local de Habitação de 

Interesse Social converteu-se em lei, para que adquira o status de uma Política de 

Estado, de médio e longo prazo, e não apenas de um plano, sem caráter vinculante, 

meramente orientativo de determinada gestão governamental.   

 Depois disso, deve-se buscar construir um programa para solução do 

problema, dialogando com todos os atores que devem se envolver nesse processo: 

Prefeitura Municipal – (especialmente as 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, moradores afetados.  

 Reuniões ou audiências públicas otimizam o desenrolar desse diálogo.  

 É importante que se faça um plano de ação, com um diagnóstico preciso do 

problema, mapeamentos, definição das ações, alocação de recursos orçamentários 

suficientes e cronograma de execução.  

 Sempre que possível, deve-se priorizar a permanência das moradias, 

acompanhado de intervenções que assegurem o mínimo exigido pelo direito à 

moradia digna (drenagem das águas pluviais, solução para o esgoto doméstico – 

rede coletora ou fossa séptica – e para os resíduos sólidos (lixo), regularização 

fundiária e integração urbanística, etc.) 

 Um dos pontos que não devem ser olvidados é descobrir as razões pelas 

quais pessoas que já tinham sido relocadas da “.........” para o Jardim “.........”, 

venderam suas novas unidades habitacionais e retornaram à ocupação de origem. 

Talvez isso seja um indicativo de que não basta a relocação da moradia. São 

necessárias outras ações de emancipação social ou empoderamento (capacitação 

para o trabalho e geração de renda, etc.). Daí a necessidade de articular ações da 

Secretaria de Assistência Social.  

 Outro aspecto as ser acompanhado/fiscalizado pela Promotoria de Justiça é 

se os investimentos públicos e as ações do Governo de melhoria das condições 

habitacionais estão priorizando as pessoas que mais precisam dessa intervenção 

estatal: os cidadãos mais pobres.  

 É a resposta à consulta.  

 À disposição para qualquer esclarecimento ou providência complementar.  
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 Atenciosamente,  

 Curitiba, 30 de maio de 2012.  

 

 

ODONÉ SERRANO JÚNIOR 
Promotor de Justiça 

 
 
 
 

Clarice Metzner 
Assistente Social 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 


