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 O CENTRO DE APOIO OPERACIONAL – HABITAÇÃO E 

URBANISMO do Ministério Público do Estado do Paraná apresenta a 

Vossa Excelência este estudo sobre o caso registrado no procedimento 

preparatório em epígrafe.  

 

1. O CASO  

 

 Em 12 de junho de 2012, o Vereador “.......”, do Município de 

Piraquara, apresentou ao Presidente da Câmara Municipal o 

requerimento 108/12, para que aquele Parlamento solicitasse ao 

Executivo Municipal a colocação de material de patrolamento e o 

manilhamento de rede fluvial na Rua “.......”, próximo ao n. 03, vila Nova, 

bairro “.......”, em atenção ao pedido dos moradores Sr. “.......” e Sra. 

“.......”, que noticiam o péssimo estado da referida via público, onde uma 

valeta foi aberta pela Secretaria Municipal de Obras, impedindo o 

trânsito naquela região. O requerimento veio instruído de fotos (fls. 

03/26).  



 Consta também o requerimento 109/12 de autoria do mesmo 

Vereador, solicitando patrolamento e manilhamento de rede fluvia na 

rua “.......”, esquina com a rua “.......”, próximo ao n. 31, Vila Nova, bairro 

“.......”, objeto de reclamação dos moradores Sr. “.......” e Sra. “.......” 

quanto ao péssimo estado de conservação da via pública e da valeta 

aberta que causa mau cheiro e transmite doenças. Fotos de fls. 27/32.  

 Cópias desses requerimentos foram encaminhadas à 3ª 

Promotoria de Justiça da Comarca de Piraquara, que requisitou ao 

Prefeito Municipal informações acerca de eventuais providências 

adotadas (vide fl. 33). Requisição esta que está pendente de 

atendimento.  

 A acadêmica “.......”, do curso de Engenharia Ambiental da 

Universidade Federal do Paraná relatou visita realizada à área no dia 22 

de agosto de 2012, oportunidade em que constatou que as vias públicas 

não contam com pavimentação asfáltica, nem com um sistema de micro 

drenagem das águas pluviais (rede coletora, sarjetas, bocas de lobo e 

meios fios), apenas um manilhamento. Apontou que o bairro “.......”é de 

baixíssima declividade, necessitando de um eficiente sistema de 

drenagem. Os moradores entrevistados informam que a rede coletora 

de esgoto não atende a totalidade das casas nas ruas. Ilustrou o 

relatório com fotos (vide fls. 36/46).  

 Em 30 de agosto de 2012, o Promotor de Justiça determinou o 

registro e atuação dos documentos como Procedimento 

Administrativo; que fosse oficiado à SANEPAR para dela requisitar 

informações sobre a existência, quantificação e localização da rede de 



coleta de esgoto no local objeto de investigação; que fosse reiterado a 

requisição de informações ao Prefeito Municipal; e que fosse oficiado 

ao CAOP – HABITAÇÃO E URBANISMO solicitando análise e sugestões 

para as medidas a serem adotadas pera o caso.  

 Em suma, é o relato do caso.  

 

2. ANÁLISE DO CASO  

 

 Em suma, os elementos já colhidos retratam uma aparente ofensa  

a direitos individuais indisponíveis (direito à moradia digna) e a direito 

difuso (direito a cidade sustentável, notadamente de seus 

componentes de salubridade ambiental e mobilidade urbana) no bairro 

Guarituba, Piraquara, Paraná, em razão de: 1) ruas sem pavimentação 

asfáltica; 2) ausência de sistema eficiente de drenagem das águas 

pluviais; 3) insuficiência da rede coletora de esgoto; 4) possível 

canalização (manilhamento) de nascentes e/ou cursos d’águas fluvias (o 

Vereador refere-se em seu requerimento a águas fluviais (de rios), não 

às pluviais (das chuvas); pode ser erro de português/ortografia; pode 

ser que não).  

 Sejam lesões a direitos individuais indisponíveis, sejam lesões a 

direitos difusos, elas estão no campo de proteção do Ministério Público, 

incumbido que foi pelo Constituinte da proteção dos direitos sociais e 

individuais indisponíveis (artigo 127 e artigo 129, II e III da Constituição 

da República).  



 Falta ou falhas na drenagem das águas das chuvas em área 

urbana violam o direito à moradia e o direito à cidade não só dos 

moradores da localidade, mas de todos os cidadãos ou frequentadores 

de Piraquara.  

 O Legislador Nacional deixou bem claro no artigo 3º, I, d, da Lei 

11.445/2007 que faz parte dos serviços públicos de saneamento básico, 

responsabilidade do Poder Público local, a drenagem e o manejo das 

águas pluviais urbanas: conjunto de atividades, infraestruturas e 

instalações operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de 

transporte, detenção ou retenção para amortecimento de vazões de 

cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas nas 

áreas urbanas.  

 O mandamento legal ecoa o já anunciado pelo artigo 2º, I, da Lei 

10.257/2001 (Estatuto das Cidades): A República do Brasil garante, em 

todo o território nacional, o direito universal a cidades sustentáveis, 

entendido como direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento 

ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços 

públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações.  

 Ruas que formam atoleiros, alagados, que não contam com uma 

adequada estrutura de drenagem (bueiros, galerias de escoamento, 

etc.) apresentam-se como fator de proliferação de doenças (dengue, 

por exemplo). Trata-se por isso de uma questão de saúde pública e que 

atinge particularmente os moradores da região. Salubridade ambiental 

é componente essencial do direito humano à moradia digna.  



 Por outro viés, as condições precárias de tais vias públicas 

ofendem também o direito à mobilidade urbana.  

 Diz a Lei 12.587/2012 que a mobilidade urbana é assegurada por 

um “conjunto organizado e coordenado dos modos de transporte, de 

serviços e de infraestruturas que garante o deslocamento de pessoas e 

cargas no território do Município” (artigo 3º).  

 As vias públicas, no caso, as ruas, são infraestruturas básicas de 

mobilidade urbana (§ 3º, I, do artigo 3º). Logo, ruas que se alagam ou 

formam atoleiros prejudicam a mobilidade urbana.  

 Deve ser colocado em relevo que o primeiro objetivo da Política 

Pública de Mobilidade Urbana que restou definida democraticamente 

para todo o Brasil (=Política Nacional) é justamente o de reduzir as 

desigualdades e promover a inclusão social (artigo 7º, I, da Lei 

12.587/2012). Assim, não devem ser toleradas situações de exclusão 

socioespacial, em que só alguns usufruem de condições urbanas de 

qualidade, especialmente no que toca à salubridade ao local de moradia 

e à mobilidade.  

 Observe-se que o dever da propriedade urbana cumprir sua 

função social, atendendo às necessidades dos cidadãos quanto à 

qualidade de vida, à justiça social e ao desenvolvimento das atividades 

econômicas (artigo 39 da Lei 10.257/01 e § 2º do artigo 182 e inciso XXIII 

do artigo 5º da Constituição do Brasil) não se restringe aos particulares. 

O dever de cumprir com sua função social também é da propriedade 

urbana pública e do seu titular (no caso o Município como pessoa 

jurídica).  



 Neste prisma, as vias públicas (ruas e avenidas), propriedade 

pública urbana, cumprem sua função social quando asseguram 

salubridade ambiental pela eficiente drenagem das águas pluviais e 

quando asseguram condições seguras de mobilidade urbana, fatores de 

qualidade de vida dos seus habitantes e de fomento ao 

desenvolvimento socioeconômico.  

 As situações de caos urbano e a persistência de omissões 

injustificadas do Poder Executivo competente legitimam uma atuação 

prioritária do independente Ministério Público para que os direitos à 

cidade, ao saneamento básico, à mobilidade urbana e à moradia digna 

tenham efetividade.  

 No caso em tela, portanto, há um poder-dever de agir da 

Promotoria de Justiça local, cujo primeiro passo é o dever de investigar 

para conhecer adequadamente o problema noticiado, eis que, in thesis, 

há fundamento para a propositura de ação civil pública.  

 Algumas perguntas são básicas e devem restar respondidas com a 

instrução do procedimento investigatório em tela:  

 

 1. Quando, com quais meios e por qual procedimento (modo) será 

efetivamente resolvido o problema de precariedade das ruas e, 

principalmente, de falta de drenagem pluvial no bairro Guarituba? Os 

recursos orçamentários para a solução do problema estão previstos? O 

cronograma (prazo previsto para atendimento) atende ao princípio da 

razoabilidade (atendimento prioritário às situações mais urgentes)?  

 2. O problema noticiado de déficit de infraestrutura urbana ocorre só 

no bairro Guarituba ou se repetem em outras regiões da cidade? Em quais? 

Qual é o plano do Poder Público do Município para enfrentar os problemas 



identificados (precariedade das vias, ausência de eficiente sistema de 

drenagem das águas pluviais e insuficiência da rede coletora de esgoto)?  

 3. Qual é a política (ou qual é o plano1) do Município de Piraquara para 

universalizar os serviços de saneamento básico, inclusive drenagem das 

águas pluviais e coleta de esgoto de todas as suas áreas urbanas?  

 4. Qual é a política (ou qual é o plano) de mobilidade urbana do 

Município de Piraquara, principalmente no que toca ao aprimoramento e 

manutenção das vias de circulação pública?  

 5. Essas políticas/planos estão em conformidade com a Constituição e 

com as Leis Nacionais? Elas foram formuladas observando-se o princípio de 

planejamento e gestão democrática das cidades (Lei 10.257/01, artigo 2º, II; 

artigo 43 a 45 e artigos 39 a 42; Lei 11.445/07, artigo 19; Lei 12.587/12, artigo 

15)? 

 6. O Município está asfaltando as ruas sem implantar o sistema de 

drenagem das águas das chuvas? Se está, ex vi o custo adicional de quebrar o 

asfalto para futura implantação das tubulações e bueiros da rede de 

drenagem, há justificativa para essa decisão? 

 7. O Município está manilhando/encanado nascentes, rios ou 

córregos? Se está, há ou não ofensa a proibição prevista na legislação 

ambiental (áreas de preservação permanente – matas ciliares)?  Afinal, qual é 

a função das manilhas observadas no local?  

 

 Deve ser destacado que os vários diplomas legais nacionais 

editados sobre as várias facetas do direito a cidades sustentáveis e do 

direito à moradia digna indicam que a universalização progressiva de 

tais direitos deve ser promovida por atuação devidamente planejada do 

                                                 
1
 A rigor, seguindo a terminologia legal (vide artigo 182 da Constituição Nacional, artigo 24 da Lei 

12.587/2012; artigo 11 e artigos 19 e 20 da Lei 11.445/2007; artigo 4º da Lei 10.257/01) o plano é o 

instrumento de efetivação da política pública setorial, seja ela de saneamento básico, de mobilidade 

urbana, de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social.  



Poder Público. Que deve ser feito um diagnóstico correto; estabelecidos 

objetivos e metas de curto, médio e longo prazo, e definidos 

programas, projetos e ações necessárias para atingir os objetivos e 

metas, de modo compatível com os respectivos planos plurianuais e 

com outros planos governamentais correlatos, identificando possíveis 

fontes de financiamento, além da previsão de ações para emergências e 

contingências. Isso sem falar na necessidade de previsão de 

mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática da eficiência 

e eficácia das ações programadas.  

 Enfim, a promoção do direito à moradia digna, do direito à cidade 

sustentável, especialmente nas suas dimensões de salubridade 

ambiental, mobilidade urbana e saneamento básico, deve ser alcançada 

por meio de políticas públicas formuladas e implementadas pela técnica 

de planejamento e gestão estratégica.  

 Nesse sentido, é expresso o artigo 19 da Lei Nacional 11.445/2007 

(Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico), bem como o artigo 21 

da Lei Nacional 12.587/20012 (Diretrizes da Política Nacional de 

Mobilidade Pública) e o artigo 2º, IV, o artigo 4º, I, II e III, e os artigos 39 

a 42 da Lei 10.257/2001 (Estatuto das Cidades).  

  Observe-se que a exigibilidade, fundamento do ajuizamento de 

ação civil pública ou da composição extrajudicial do conflito mediante 

termo de compromisso de ajustamento de conduta, é de que haja uma 

política pública municipal conforme a Constituição e às leis nacionais. 

Que o Município tenha seus planos estratégicos para universalizar o 



direito à moradia digna, à cidade sustentável. E que, progressivamente 

implemente-os.  

 Como bem observou José Reinaldo de Lima Lopes (Direito 

subjetivo e direitos sociais: Dilemas do Judiciário no Estado Social de 

Direito in FARIA, José Eduardo (organizador). Direitos humanos, 

direitos sociais e Justiça, p. 113-143. São Paulo: Malheiros, 1994): os 

direitos sociais (ou a prestações públicas) demandam serviços públicos 

uti universi (e não uti singuli), não remunerados diretamente pelos 

usuários, mas mantidos por meio de impostos. Além disso, a prestação 

do serviço depende da real existência dos meios. Não existindo escolas, 

hospitais e servidores capazes e em números suficientes, o que fazer? 

Prestá-lo a quem tiver tido a oportunidade e a sorte de obter uma 

decisão judicial e abandonar a imensa maioria à fila de espera? Seria isto 

viável de fato e de direito? Mesmo considerando que o serviço público 

deve pautar-se pela universalidade, impessoalidade e pelo atendimento 

a quem dele mais precisar e cronologicamente anteceder os outros?  

 É por isso que o atendimento da demanda dos 

noticiantes/reclamantes pelo Ministério Público não pode se dar de 

forma desconectada com o problema de todos os cidadãos de 

Piraquara em conjunto.  

 Além disso, lembra José Reinaldo de Lima Lopes (obra citada), 

que: “Sem os planos, sem os orçamentos, nada de políticas públicas 

pode ser implementado”.  



 Os direitos sociais prestacionais dependem, para sua eficácia, de 

uma ação concreta do Estado, dependem da execução de políticas 

públicas e da prestação de serviços públicos.  

 Daí o desafio do agente do Ministério Público, para bem atuar, 

compreender políticas públicas e o regime jurídico do planejamento, 

não apenas das contas públicas, mas do desenvolvimento 

socioeconômico.  

 Eros Roberto Grau (O direito posto e o direito pressuposto. 4ª ed. 

São Paulo: Malheiros, 2002, p. 26) salienta a importância das políticas 

públicas para os operadores do Direito contemporâneo, já que o 

government by policies substitui e aprimora o government by Law, na 

medida em que o Estado dos dias de hoje, de cunho Social, legitima-se, 

antes de tudo, pela realização de políticas, isto é, de programas de ação.  

 Maria Paula Dallari Bucci (O conceito de política pública em 

Direito. In: BUCCI, Maria Paula Dallari (organizadora). Políticas públicas: 

reflexões sobre o conceito jurídico. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 1-49) 

propõe que se entenda como política pública “o programa de ação 

governamental que resulta de um processo ou conjunto de processos 

juridicamente regulados – processo eleitoral, processo de 

planejamento, processo de governo, processo orçamentário, processo 

legislativo, processo administrativo, processo judicial – visando 

coordenar os meios à disposição do Estado e as atividades privadas, 

para a realização de objetivos socialmente relevantes e politicamente 

determinados. Como tipo ideal, a política pública deve visar a realização 

de objetivos definidos, expressando a seleção de prioridades, a reserva 



de meios necessários à sua consecução e o intervalo de tempo em que 

se espera o atingimento dos resultados”.  

 Nesse novo paradigma de atuar exigindo políticas públicas e não 

meras intervenções casuísticas, como forma de proteger e promover 

direitos difusos (republicanos) e de tutelar coletivamente direitos 

individuais indisponíveis homogêneos (direitos humanos 

fundamentais), o Ministério Público, por seus Promotores e 

Procuradores de Justiça, deve ser ator ou agente político indutor do 

planejamento participativo dessas políticas públicas universalizadoras 

dos direitos sociais (ou prestacionais em face do Poder Público).  

 O planejamento coordena, racionaliza e dá unidade de fins à 

atuação do Poder Público, diferenciando-se de uma intervenção 

conjuntural ou casuística. O planejamento é essencial para o 

desenvolvimento (direito humano fundamental conforme artigo 1º da 

Declaração da Organização das Nações Unidas e artigo 170 da 

Constituição do Brasil).  

 Note-se o papel dos Municípios nessa função de planejamento, 

colocado em destaque quando a Constituição de 1988 estabeleceu em 

seu artigo 30, VIII, ser da competência municipal “promover (...) 

adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle 

do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano”.  

 José Afonso da Silva (Direito Urbanístico Municipal. 6ª ed. São 

Paulo: Malheiros, 2010, p. 135) é enfático ao defender a 

imprescindibilidade de qualquer entidade pública atuar de maneira 

planejada nos serviços que presta, nos investimentos que realiza, na 



forma como gerencia os recursos públicos, na maneira como influi no 

desenvolvimento econômico e social do país.  

 Assim, imperiosa a conclusão de que o planejamento estratégico, 

como método, deve ser utilizado em todos os setores das atividades do 

Poder Público. Logo, também no âmbito das políticas municipais de 

drenagem das águas pluviais (componente da política de saneamento 

básico), de moradia digna e de mobilidade urbana.  

 Aprofundando o raciocínio: O planejamento importa em 

responder as questões de o que o Poder Público fará, onde, quando e 

de que maneira. Há uma relação direta entre bom planejamento e 

eficiência e efetividade da ação estatal.  

 Porém, com a democratização iniciada com a Constituição de 

1988, o planejamento das transformações sociais na direção de uma 

melhoria das condições de vida, propiciando o exercício dos direitos e 

deveres da cidadania e a apropriação progressiva dos direitos humanos, 

deve ser formulado de maneira participativa, tal qual prevê o artigo 48, 

parágrafo único, da Lei Complementar n. 101, de 04 de maio de 2000 

(Lei de Responsabilidade Fiscal), os artigos 4º, III, f, 40, § 4º, I, II e III e 44 

da Lei 10.257/2001 (Estatuto das Cidades).  

 Com efeito, audiências públicas e debates com a participação da 

população e de associações representativas dos vários segmentos da 

comunidade, a publicidade quanto aos documentos e informações 

produzidos e o acesso de qualquer interessado aos documentos e 

informações produzidos são requisitos essenciais à validade e à 

legitimidade desse processo de construção e implementação de 



políticas públicas de efetivação dos direitos sociais e, no caso específico, 

dos planos de mobilidade urbana, notadamente de qualificação e 

manutenção das ruas, e de drenagem das águas das chuvas.  

 Assim, o primeiro passo é o Promotor de Justiça inteirar-se, junto 

ao Poder Público local (Poder Executivo e Legislativo), mediante 

reuniões e requisições de informações e documentos, da política e dos 

planos das políticas setoriais de drenagem pluvial e de mobilidade 

urbana (especialmente quanto às melhorias e manutenções das ruas), 

inclusive da previsão de atendimento da demanda dos moradores do 

bairro Guarituba 

 É a partir desse diagnóstico do estado atual dessas políticas 

públicas e de seus planos estratégicos (ou da falta deles) é que se 

formulará o plano de atuação do Ministério Público para induzir o Poder 

Público Municipal a cumprir com seus deveres legais, sem descartar o 

ajuizamento de ação civil pública em face de omissão injusta do 

Município (enforcentement de obrigação de fazer).  

 Nesse sentido, sugere-se, nesse estágio do procedimento, 

especial cuidado na elaboração dos ofícios-requisitórios dirigidos à 

SANEPAR e ao Exmo. Prefeito Municipal, de modo a deixar bem claro 

todos os aspectos que precisam ser elucidados no que toca à 

drenagem, ao asfaltamento das ruas e à universalização da coleta e 

tratamento de esgoto e ao respeito às matas ciliares (áreas de 

preservação permanente ao longo das nascentes e cursos d´águas 

fluviais).  



 A equipe do CAOP – HABITAÇÃO E URBANISMO continua à 

disposição para o apoio e orientações que se fizerem necessárias ao 

longo do aprofundamento das investigações.  

 É a análise do caso.  

 Curitiba, 11 de setembro de 2012.  
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