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 O CENTRO DE APOIO OPERACIONAL – HABITAÇÃO E 

URBANISMO do Ministério Público do Estado do Paraná vem mui 

respeitosamente apresentar o seguinte estudo do caso registrado no 

procedimento preparatório em epígrafe.  

 

1. O CASO  

 

 Em 05 de dezembro de 2011, a 20ª Promotoria de Justiça da 

Comarca de Londrina instaurou o procedimento preparatório em tela 

para investigar notícia trazida pela Sra. “.............” de que o 

apartamento que lhe foi fornecido pela COHAB – LONDRINA, pelo 

Programa Minha Casa Minha Vida, no Jardim “.............”, não está 

adaptado para as necessidades especiais de seu filho “.............”, pessoa 

com deficiência física e mental – Síndrome de Westy.  



 Isso porque “.............” encontra-se em tratamento domiciliar, 

com traqueostomia, além de fazer uso de outros aparelhos médicos. 

Usa cadeira de rodas, que não passa pelas portas do apartamento. Sua 

cadeira de banho também não passa pela porta do banheiro. A cama 

hospitalar teve que ser desmontada para entrar no quarto dele.  

 Noticia que, solicitou a troca por uma casa adaptada, mas, ante a 

informação de que não havia mais casas disponíveis, e com receito de 

perder a oportunidade de possuir um lar, acabou por aceitar o 

apartamento.   

 Relata não ter recebido visita da assistente social da COHAB. 

 Pediu providências ao Ministério Público.   

 Ouvida a COHAB – COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE LONDRINA, 

essa informou que a Senhora “.............” foi convocada em dezembro de 

2010 pela COHAB-LD para ser cadastrada no Programa Minha Casa 

Minha Vida e seu cadastro foi aprovado em maio de 2011 pela Caixa 

Econômica Federal. Somente em junho de 2011 foi comunicado ao 

Departamento Social que havia na família uma pessoa com 

necessidades especiais. Nesta data, já não havia mais unidades 

adaptadas disponíveis. Por isso, ela só poderia ser atendida com 

unidade comum. Assim, “.............” foi informada que se ela desistisse 

daquela unidade seu cadastro seria encaminhado para nova análise, 

mas não se podia assegurar que o atendimento se efetivasse. Logo, 

coube a “.............” a decisão de esperar novo empreendimento ou 

aceitar aquela unidade não adaptada para moradores com necessidades 

especiais. Nessa linha, em 04 de novembro de 2011, a COHAB-LD 



constatou que a família aceito o apartamento 04 – térreo, do bloco 05 

do Residencial “.............”, assinado o respectivo contrato, tornando a 

situação irreversível (vide fls. 06/07). 

 A noticiante foi cientificada do teor da manifestação da COHAB-

LD (fl. 08) e manteve-se silente.  

 Assim, em 20 de março de 2012, a Promotor de Justiça presidente 

promoveu o arquivamento do procedimento (vide fls. 10/13) ao 

argumento que não existem outras providências a serem tratadas.  

 Os autos foram ao Egrégio Conselho Superior do Ministério 

Público para o controle previsto no artigo 9º da Lei 7.347/85, o qual 

solicitou a análise do caso pelo CAOP.  

 Em suma, é o relato do caso.  

 

2. ANÁLISE DO CASO  

 

 Verifica-se, inicialmente, que a promoção de arquivamento foi 

precipitada, deixando-se de cumprir a condição exigida pelo artigo 9º da 

Lei 7.347/95 (repetida pelo artigo 10 da Resolução PGJ-PR 1928/2008 e 

pelo artigo 10 da Resolução CNMP 23/2007), traduzida na fórmula 

“esgotadas todas as possibilidades de diligência”, para o Conselho 

Superior (órgão homologador) apreciar seu mérito.  

 Não foram realizadas todas as diligências cabíveis, e um aspecto 

importante não foi investigado, qual seja: “.............”, em razão de 

vulnerabilidade (física e econômica), tem direito subjetivo a prestações 

estatais, consistente no fornecimento das obras e materiais necessários 



a adaptação de sua moradia (ex. alargamento de portas, etc.) às suas 

necessidades especiais? O Poder Público está sendo omisso ou atuando 

de maneira insuficiente para lhe assegurar a fruição desse direito?  

 Essas questões são pertinentes à investigação ministerial porque, 

se ele tiver direito subjetivo – isto é, se a família não tiver condições 

econômicas de, por si só, arcar com os custos de adaptação do 

apartamento onde “.............” exerce moradia - e essa carência não 

estiver sendo suficientemente atendida pelo Poder Público, é atribuição 

do Ministério Público, incumbido que foi pelo Constituinte (artigo 127) 

da defesa dos direitos individuais indisponíveis, a adoção de medidas 

extrajudiciais e, se for necessário, o ajuizamento de ação civil pública.  

 Cumpre lembrar que, 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 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.).  

 No caso de pessoas com necessidades especiais, a moradia deve 

estar estruturalmente adequada ao atendimento dessas. Daí a 



dimensão das peças, das portas, vias de circulação, serem 

dimensionadas para garantirem a acessibilidade e o uso.  

 A importância da moradia digna para todo e qualquer ser 

humano, de qualquer lugar, em qualquer época, foi reconhecida pelo 

principal Documento Internacional editado pelas Nações Ocidentais no 

segundo Pós-Guerra, marcando o início de uma nova fase da Ordem 

Internacional, sob o dístico da cooperação e da solidariedade. A 

referência é à Declaração Universal dos Direitos Humanos, que inclui o 

direito à moradia digna em seu artigo XXV, n. 01:  

“Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz 

de assegurar a si e a sua família saúde e bem estar, 

inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados 

médicos e os serviços sociais indispensáveis, e o 

direito à segurança em caso de desemprego, doença, 

invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda 

dos meios de subsistência fora de seu controle”.  

  

 Em 6 de julho de 1992, por meio do Decreto 591, o Brasil ratificou 

o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos da ONU, fazendo-o 

ingressar na Ordem Jurídica Nacional com força de norma 

constitucional (Constituição do Brasil – 1988 – artigo 5º, §§ 2º e 3º) . Esse 

Pacto (Tratado Internacional sobre direitos humanos), em seu artigo 11, 

prevê a obrigação do Estado brasileiro de proteger e promover o direito 

à moradia digna. A redação do dispositivo é a seguinte:  

“Art. 11. 1. Os Estados-partes no presente Pacto reconhecem 

o direito de toda pessoa a um nível de vida adequado para si 

próprio e sua família, inclusive à alimentação, vestimenta e 

moradia adequadas, assim como a 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”.  

 

 Na mesma data (06 de julho de 1992), por meio do Decreto 592, o 

Brasil ratificou o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos da 

ONU, o qual, em seu artigo 17, também prevê a proteção ao direito à 

moradia, ao dispor sobre a inviolabilidade do domicílio. Assim, ninguém 

poderá ser objeto de ingerências arbitrárias ou ilegais na sua vida 

privada, em sua família, em seu domicílio ou em sua correspondência, 

nem de ofensas ilegais a sua honra e reputação.  

 No âmbito do Sistema ONU, o direito humano fundamental à 

moradia também está previsto em várias Convenções Internacionais de 

Direitos Humanos editadas para tratar de grupos vulneráveis: mulheres, 

crianças, idosos, refugiados, etc.  

 Nesta toada, também dão suporte normativo de status 

constitucional ao direito á moradia digna, o artigo V da Convenção 

Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 

Racial (1965), o artigo 14.2 (h) da Convenção sobre a Eliminação de 

todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (1979), o artigo 21, 

item 1 e 3 da Convenção sobre os Direitos da Criança (1989) .  

 No âmbito do Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos 

Humanos, da OEA – Organização dos Estados Americanos, o Brasil 

entabulou compromissos de proteger e promover o direito à moradia 

digna nos seguintes, fazendo-os ingressar como norma constitucional 



no Direito interno brasileiro. Em especial, os retratados nos artigos 11, 

24 e 26 da Convenção Americana de Direitos Humanos – Pacto de San 

José da Costa Rica. 

 Não bastasse todo esse manancial normativo editado na seara do 

Direito Humanitário Internacional, e acolhido pela Ordem Jurídica 

Brasileira com força de norma constitucional (artigo 5°, §§ 2º e 3º), o 

Diplomar Maior reconhece expressamente o direito à moradia digna e o 

seu asseguramento às pessoas vulneráveis.  

 No Texto Magno editado em 05 de outubro de 1988, o direito à 

moradia digna emerge da proclamação da dignidade da pessoa humana 

como fundamento da República do Brasil (artigo 1º, III), da inserção da 

moradia entre as necessidades básicas da pessoa humana a serem 

atendidas pelo salário mínimo (artigo 7º, 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, IX) – previsão esta que vem ao lado daquelas atinentes à 

garantia do direito à saúde e à educação -, da enunciação de que a casa 

é asilo inviolável do indivíduo (artigo 5º, XI), da competência da União 

para instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive 

habitação (artigo 21, XX), entre outros.  

 Para evitar qualquer dúvida interpretativa acerca da natureza de 

direito humano fundamental – inclusive com função de direitos a 

prestações estatais – editou-se a Emenda 64/2010, inserindo 

explicitamente a moradia no rol dos direitos sociais (artigo 6º).  



 Da leitura sistemática dos dispositivos normativos conclui-se que 

os três entes federativos (União, Estado, Município) têm o dever de 

prover o direito humano fundamental à moradia digna às pessoas sem 

condições de renda para arcarem por si só os custos do acesso e 

manutenção de uma unidade habitacional minimamente condigna.  

 Neste prisma, inclusive, a Constituição do Brasil, em seu artigo 

203, determina que:  

“Art. 203. A assistência social será prestada a quem 

dela necessitar, independentemente da contribuição 

à seguridade social, e tem por objetivo:  

I – a proteção à família, à maternidade, à infância, à 

adolescência e à velhice;  

II – o amparo às crianças e adolescentes carentes;  

III – a promoção da integração ao mercado de 

trabalho;  

IV – a habilitação e reabilitação das pessoas 

portadoras de deficiência e a promoção de sua 

integração à vida comunitária;  

V – a garantia de um salário mínimo de benefício 

mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso 

que comprovem não possuir meios de prover à 

própria manutenção ou de tê-la provida por sua 

família, conforme dispuser à lei”.  

 Observe-se que o direito ao mínimo existencial é dotado de 

jusfundamentalidade quer na dimensão de proteção negativa, contra a 

incidência de tributos ou qualquer outra imposição do Estado, inclusive 

atos jurisdicionais expropriatórios da propriedade mínima com vista a 

satisfação de crédito de outrem, inclusive do Estado, quer na dimensão 

de proteção positiva, materializada na entrega de prestações estatais 



em favor dos pobres, no sentido de assegurar-lhe as condições mínimas 

de uma vida digna. Nesse sentido, a doutrina respeitada de Ricardo 

Lobo Torres (Direito ao Mínimo Existencial, Rio de Janeiro, Renovar, 

2009), Ana Paula de Barcellos (A eficácia jurídica dos princípios 

constitucionais: o princípio da dignidade da pessoa humana, Rio de 

Janeiro, Renova, 2002), Daniel Sarmento (A proteção judicial dos 

direitos sociais, in Souza Neto, Claudio Pereira de; Sarmento, Daniel 

(coord.) Direitos Sociais: Fundamentos, judicialização e direitos sociais 

em espécie, Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2008), Paulo Gilberto Cogo 

Leivas (Estrutura normativa dos direitos sociais e o direito ao mínimo 

social, in Souza Neto, Claudio Pereira de; Sarmento, Daniel (coord.) 

Direitos Sociais: Fundamentos, judicialização e direitos sociais em 

espécie, Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2008), entre outros.  

 O piso mínimo existencial é garantido inclusive pela jurisdição, 

independentemente de prévia reserva orçamentária, por ter como 

fundamento e finalidade a proteção da vida, da liberdade, da cidadania, 

da dignidade da pessoa humana. A técnica de emenda do orçamento 

pela abertura de créditos extraordinários (CF/88, artigo 167, § 3º; Lei 

4.320/64, artigo 43) existe justamente para fazer frente a essas 

necessidades de imperiosa atuação estatal para proteger a dignidade  

mínima de um ser humano.  

 Daí poder se afirmar que o mínimo existencial é o núcleo duro, 

irredutível, dos direitos fundamentais, tendo a natureza jurídica de 

regra, prontamente exigível, e não apenas de princípio sujeito a 



ponderação com outros direitos prima facie assegurados que com ele 

entrarem em conflito. 

 Portanto, in thesis, o direito humano fundamental à moradia 

(direitos individuais indisponíveis, aos quais a Constituição do Brasil, no 

seu artigo 127, atribuiu ao Ministério Público o dever de proteção) de 

“.............” pode estar sendo ofendido. Por isso, essa situação deve ser 

objeto de investigação, in casu, não exaurida.   

 Assim, entende este CAOP-HABITAÇÃO E URBANISMO que os 

autos devem retornar ao 20º Promotor de Justiça da Comarca de 

Londrina para que ele, primeiramente, atenda ao disposto no artigo 9º 

da Lei 7.347/85, e “esgote as diligências possíveis”, realizando, as 

seguintes:  

 1) estudo socioeconômico detalhado da família de modo a 

constatar e documentar nos autos os seguintes pontos:  

a) As características físicas da edificação usada para moradia;  

 b) Se aquela é a sua única moradia;  

 c) Onde morou anteriormente;  

 d) Composição familiar;  

e) Se a família está no Cadastro Único para os Programas Sociais 

do Governo Federal e quais benefícios ela recebe (bolsa família, 

etc.);  

f) Se há pessoas com deficiências, idosas e/ou portadoras de 

doenças (identificar CID);  

g) Se há crianças ou adolescentes em idade escolar, identificando 

em que escolas estudam, em que série;  



I) Se aqueles moradores estão cadastrados em Unidade de Saúde 

no Município de Londrina e por quais programas são atendidas 

(ex. pré-natal, hipertensos, diabéticos);  

m) Se a família é atendida por Centro de Referência em 

Assistência Social e qual;  

n) Ocupação laboral, renda mensal auferida e vínculos 

trabalhistas formais ou informais. 

 

2) constatada situação de pobreza e vínculos com a cidade de Londrina, 

deverá o Promotor de Justiça empreitar diligências com o fito de 

verificar de que forma o Poder Público Municipal irá assegurar a 

“.............”e à sua família o direito ao mínimo existencial, inclusive no 

que toca ao asseguramento de moradia digna, em um contexto de 

processo de ações de inclusão e emancipação socioeconômica.  

 Caracterizada omissão do Poder Público no asseguramento do 

direito ao mínimo existencial, por sua natureza jusfundamental 

(=direitos individuais indisponíveis), evidenciará a necessidade de 

ajuizamento da respectiva ação civil pública, pelo Ministério Público, 

para enforcement de obrigação de fazer. 

  

 Curitiba, 24 de agosto de 2012.  
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