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Consulta n. 10/2016

EMENTA:  IRREGULARIDADES  NA  DESTINAÇÃO  DE  CASAS
POPULARES  EM  CONJUNTO  HABITACIONAL  DA  COHAPAR.
PROGRAMA  MORAR  BEM  PARANÁ,  COM  RECURSOS  DO
PROGRAMA CARTA DE CRÉDITO ASSOCIATIVA – FGTS. RENDA DAS
FAMÍLIAS  COMPATÍVEL,  EM  PRINCÍPIO,  COM  OS  CRITÉRIOS
REGULAMENTADOS,  APÓS  ELEVAÇÃO  DO  TETO  EM  2012.
NECESSIDADE  DE  VERIFICAÇÃO  DOS  PERCENTUAIS
OBRIGATÓRIOS DE RESERVA DE UNIDADE. 3%, AO MÍNIMO, PARA
IDOSOS,  ALÉM  DE  PRIORIZAÇÃO  DE  OUTROS  GRUPOS
VULNERÁVEIS  (MULHERES,  RESIDÊNCIAS  EM  ÁREA  DE  RISCO,
PESSOAS  COM  DEFICIÊNCIA).  CONVÊNIO  ENTRE  COHAPAR  E
MUNICÍPIO  DE  ….:  RESPONSABILIDADE  COMPARTILHADA  PELO
CADASTRAMENTO  E  SELEÇÃO  DOS  BENEFICIÁRIOS.  FORTES
INDÍCIOS  DE  DIRECIONAMENTO.  AUSÊNCIA  DE
CONVOCAÇÃO/INFORMAÇÃO  AMPLA  AOS  INTERESSADOS.
VIOLAÇÃO  DA  LEGALIDADE,  MORALIDADE,  IMPESSOALIDADE  E
PUBLICIDADE.  ATOS  DE  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.
JURISPRUDÊNCIA.  DANO  MORAL  COLETIVO  E  NECESSIDADE  DE
ESTRUTURAÇÃO E TRANSPARÊNCIA DO CADASTRO, NOS TERMOS
DO ART. 25, VIII DO PLANO DIRETOR.

Em liça Inquérito Civil da 1a Promotoria de Justiça da Comarca de ...

instaurado  para  aferir  suposta  irregularidade  na  destinação  de  casas

populares no Loteamento ….

Por  brevidade  reporta-se  ao  relatado  às  fls.  406/412  e  522/523,

constando ali  a remessa a este CAOPJ-HU para opinativo a respeito da

legalidade das unidades habitacionais do loteamento antes epigrafado.

Informes sobre o conjunto habitacional – fls.07/13.

Esclarecimentos do município de ... – fls. 23 (empreendimento CEF e

COHAPAR), 166 (relação dos contemplados), 174/352, 397 (indicação pelo
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município  de  pessoas  ao  financiamento),  429/466,  508/510  (conjunto  foi

construído com recursos do FGTS).

Diligências ministeriais – fls.25/29, 70 verso, 72/75, 172/173, 354/358,

370, 383, 415, 494/499 (notificações), 361/362,367, 371, 402/405, 424/425,

426, 491/492 (declarações), 504/507.

Esclarecimentos pela CEF – fls.34/35 (critérios para contemplação),

77/164 (cópia dos contratos), 520.

Termo de Cooperação e parceira CEF/COHAPAR, datado de 03 de

agosto de 2012 – fls.39/46.

Cópia contratos de compra e venda, firmados com a CEF em 23 de

novembro de 2012 – fls.47/62; 80/164.

Esclarecimentos pela COHAPAR – fls.63, 422 (afirma que loteamento

não é MCMV – renda 02 a 05 SM – e que a prefeitura se responsabilizou

pelo cadastramento).

Lei Municipal 1648/05 – autorizou a doação de área à COHAPAR para

produção de moradia popular em 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de

retrocessão – fls.363/364, 511/512.

Mapa  de  comercialização,  com  dados  doa  beneficiários  (inclusive

renda  bruta  familiar  mensal),  valor  total  da  operação  a  ser  contratada,

montantes  de  desconto  (subsídio)  e  restante  a  financiar,  datado  de

23/11/2012, com o timbre da Cohapar – fls.365/366.

E-mails CAOP-HU – fls. 470, 500/501.

Levantamento da Promotoria de Justiça sobre mutuários – f.503.

Convênio entre COHAPAR e município de …, datado de 1o de março

de 2013 – fls.513/519.
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É o relato.

Como  se  extrai  do  cadeixo  administrativo,  a  notícia  a  respeito  de

irregularidades na contemplação de casas populares no loteamento ...  foi

fornecida pelo jornal ..., que afirma que foram beneficiados com moradas

funcionários  municipais  concursados  e  comissionados de  ...  e  de  outras

entidades (p. ex. SAMAE), havendo distorção de sua finalidade que seria

para pessoas de baixa renda (fls.02-B e 03,05/06, 14/17, 374/379).

Por  igual,  o  cidadão  ...  informou  a  Ouvidoria-Geral  do  Ministério

Público do Paraná a respeito (fls.21/22) do favorecimento de pessoas que

não de baixa renda no mesmo loteamento.

Conforme se confere de fls. 422, 431/432 e 508, o empreendimento,

contratado  em  2012,  não  é  do  programa  MCMV  (embora  o  município

afirme  o  mesmo  integra  o  Programa  Federal  –  fls.23,  509/510), visava

famílias  com  renda  02  a  05  salários  mínimos,  tendo  a  prefeitura  se

encarregado da seleção dos beneficiários e foi financiado pelo FGTS, com

intermediação do Programa Estadual Morar Bem Paraná (COHAPAR).

Com  efeito,  embora  seja  nebulosa  a  legislação,  nesta  seara,  o

Programa Carta de Crédito Associado antecedeu ao Programa Minha Casa,

Minha Vida, tendo, ao tempo do empreendimento em tela, regulamentação

dada  pela  Resolução  475/2005  do  Conselho  Curador  do  FGTS  e  pela

Instrução Normativa 38/2007, substituída,  a partir  de 1o de novembro de

2012, pela IN 35/2012, ambas do Ministério das Cidades.

Em conferência  realizada por  este CAOPJ-HU junto  ao sistema do

Ministério das Cidades, não se identificou que qualquer dos contemplados

no  loteamento  ...  (oficialmente  denominado  ...)  constassem  como
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beneficiários  do  PMCMV,  confirmando  a  natureza  e  a  distinta  fonte  de

recursos deste conjunto habitacional.

Pela  Lei  Municipal  1648/05  (fls.363/364)  a  doação  da  área  do

loteamento à  COHAPAR visava a “construção de unidades habitacionais

destinadas a famílias de baixa renda” (art. 1o,  caput), consignando que “a

COHAPAR terá o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a consecução”

(art. 5o) do referido objeto. Verifica-se que, conquanto as unidades tenham

sido edificadas apenas depois da retomada do empreendimento, em 2011,

havia registro do loteamento já em março de 2008 (p. 112).

Em não  havendo  definição  do  próprio  diploma  sobre  as  faixas  de

“baixa renda” passíveis a acessar as unidades, o Conselho Gestor do Fundo

Municipal  de Habitação de Interesse Social  (criado apenas em 2015) ou

algum  órgão  colegiado  equivalente  seria  a  instância  adequada  para

estabelecer, de forma clara, esse recorte, segundo a Lei 11.124/2005:

Art. 18. Observadas as normas emanadas do Conselho Gestor do

FNHIS,  os conselhos estaduais,  do Distrito  Federal  e  municipais

fixarão critérios para a priorização de linhas de ação, alocação de

recursos  e  atendimento  dos  beneficiários  dos  programas

habitacionais. 

Contudo, na ausência de expressa previsão das normas e conselhos

municipais  sobre  os  critérios  aplicáveis,  resta  perscrutar  as  balizas

nacionais  do  Programa  Carta  de  Crédito  Associativa  e  estaduais  do

Programa Morar Bem Paraná, visando ao enquadramento dos beneficiários.
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No que tange ao Programa Morar Bem Paraná, seus critérios acham-

se explicitados nos arts. 1o e 5o do Decreto Estadual 5.132/2012:

Art.  1º Para  a  concessão  de  subvenção,  serão  observadas  as

disposições  constantes  da  Lei  nº  17.194/2012,  a  Lei  Federal  nº

4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000 e a regulamentação ora

Decretada,  a  qual  será  aplicada  na  aquisição  e  produção  de

unidades  habitacionais  ou  a  serem  produzidas,  requalificação,

ampliação,  melhorias  e  reformas  de  imóveis  urbanos  e  rurais,

equipamentos comunitários, regularização fundiária e urbanização

destinados a famílias estabelecidas na área urbana e na área rural,

com renda mensal de até 06 (seis) salários mínimos nacional

na  área  urbana  e  na  área  rural  conforme  o  enquadramento  no

Programa Morar Bem Paraná, em parceria com o Programa Minha

Casa Minha Vida,  bem como para  o desenvolvimento  de outros

programas de habitação de interesse social. 

Art. 5° Os critérios para a concessão da subvenção ao beneficiário

serão os seguintes:

I - não tenha sido beneficiado, em qualquer época, com subsídios

oriundos de recursos orçamentários da União, com financiamento

da  Companhia  de  Habitação  do  Paraná  –  COHAPAR  ou  de

descontos habitacionais concedidos com recursos do FGTS;

II  - não  seja  detentor  de  financiamento  imobiliário  ativo,  em

qualquer localidade do território nacional;

III  - não  seja  proprietário,  cessionário,  arrendatário  de  unidades

habitacionais  dos  programas do  Governo  Federal  ou  promitente

comprador  de  imóvel  residencial  urbano  ou  rural,  em  qualquer
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localidade do país,  com exceção do previsto  pelo item 4.1.1 da

Portaria do Ministério das Cidades nº 547/11.

Por sua vez, os limites operacionais do Programa Carta de Crédito

Associativo, até 30 de outubro de 2012, constavam da Instrução Normativa

38/2007 do Ministério das Cidades, conforme decalcado no item 6.1:

6.1 LIMITES OPERACIONAIS

As propostas de operação de crédito apresentadas no âmbito do Programa Carta de 
Crédito Associativo observarão os limites operacionais definidos no quadro a seguir: 

MODALIDADE 
OPERACIONAL

VALORES MÁXIMOS (em R$) - 
por unidade habitacional

Venda/Avaliaçãoo
u Investimento

Renda Familiar 
Mensal Bruta

Construção ou Aquisição (1) de
Unidades Habitacionais

80.000,00 3.900,00

Reabilitação Urbana 80.000,00 3.900,00

Produção de Lotes Urbanizados 25.000,00 1.900,00

Ao tempo da assinatura dos contratos (23/11/2012), porém, já entrara

em  vigor  a  IN  35/2012  Mcidades,  que  elevara  o  teto  de  renda  dos

mutuários do Programa Carta de Crédito Associativo para  R$ 4.300,00,

conforme  ditames  do  item  1.3  de  seu  Anexo  (Regulamento),  podendo

receber descontos (subsídio) os proponentes a financiamento com renda

familiar bruta mensal de até R$ 3.275,00 (três mil, duzentos e setenta e

cinco reais), nos termos do item 9.1 do diploma.
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Em confronto com o Mapa de Comercialização (fls. 365-366), todas as

famílias contempladas no empreendimento em comento detinham renda

familiar bruta mensal entre R$622,00 e R$2.386,63. Destarte, a não ser

que haja provas de que algumas delas já eram proprietárias ou mutuárias

de outros imóveis,  de que  já  haviam sido atendidas por  similar  política

anteriormente  ou  de  ocorreu  mascaramento  dos  dados  acostados  aos

autos, não se vislumbra, prima facie, exorbitância do público-alvo.

À parte os filtros por renda e propriedade imobiliária, não se olvidem

das diretrizes e regras sobre priorização e reserva de vagas para grupos

particularmente vulneráveis. Tais segmentos hão de ser contemplados com

especial previsão nos projetos habitacionais, como determina a IN 38/2007:

7. DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS

Os projetos no âmbito do programa Carta de Crédito Associativo

serão elaborados observando-se as seguintes diretrizes:

a) elaboração de projetos que contemplem, na forma da legislação

em vigor, os cidadãos idosos; os portadores de deficiência física

ou  de  necessidades  especiais;  e  as  mulheres  chefes-de-

família;

Nesta  toada,  no  que  respeita  aos  idosos,  o  art.  38,  I  da  Lei

10.741/2003 (Estatuto do Idoso) previa a reserva obrigatória de, ao menos,

3% das unidades em qualquer programa público, ou com público subsídio:
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      Art. 38. Nos programas habitacionais, públicos ou subsidiados

com recursos públicos, o idoso goza de prioridade na aquisição de

imóvel para moradia própria, observado o seguinte:

        I - reserva de pelo menos 3% (três por cento) das unidades

habitacionais  residenciais  para  atendimento  aos

idosos;      (Redação dada pela Lei nº 12.418, de 2011)

        II  –  implantação  de  equipamentos  urbanos  comunitários

voltados ao idoso;

        III – eliminação de barreiras arquitetônicas e urbanísticas, para

garantia de acessibilidade ao idoso;

        IV  –  critérios  de  financiamento  compatíveis  com  os

rendimentos de aposentadoria e pensão.

        Parágrafo  único.  As  unidades  residenciais  reservadas  para

atendimento  a  idosos  devem  situar-se,  preferencialmente,  no

pavimento térreo. 

Impende, portanto, investigar se tal disposição foi cumprida in casu, o

que se traduziria em um mínimo de 2 (dois) beneficiados idosos, dentre as

51 (cinquenta e uma) unidades disponíveis. 

Ainda, o Plano de Trabalho do Convênio 039/2013 entre a COHAPAR

e o Município de ... discriminava: 

“As famílias beneficiadas pelo programa serão selecionadas por um

conjunto  de  critérios  que  inclui  renda  familiar  e  número  de

integrantes. Terão prioridade famílias com renda mensal de até seis

salários  mínimos  e  também  terão  acesso  as  famílias  que
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sofreram  perda  total  ou  parcial  da  residência  em  razão  de

catástrofes ou acidentes” (Plano de Trabalho, fl. 347 e fl. 517)

Sob esta ótica, juntamente com os demais critérios do Programa Carta

de  Crédito  Associativa  (pessoas  com necessidade  especiais  e  mulheres

chefes de família), famílias desabrigadas ou vivendo em áreas de risco já

eram,  no  ano  de  2012,  consideradas  prioritárias  para  atendimento  nas

políticas federais. Uma composição desses três critérios, previstos também

na Lei 11.977/2009 poderia haver sido utilizada, analogicamente, na seleção

dos 51 (cinquenta e um) beneficiários, mesmo fora do PMCMV:

Art. 3o  Para a indicação dos beneficiários do PMCMV, deverão ser

observados os seguintes requisitos:        (Redação dada pela Lei nº

12.424, de 2011)

I  -  comprovação de que o interessado integra família com renda

mensal  de  até  R$  4.650,00  (quatro  mil,  seiscentos  e  cinquenta

reais);        (Incluído pela Lei nº 12.424, de 2011)

II  -  faixas  de renda definidas pelo  Poder  Executivo  federal  para

cada uma das modalidades de operações;        (Incluído pela Lei nº

12.424, de 2011)

III - prioridade de atendimento às famílias residentes em áreas de

risco ou insalubres ou que tenham sido desabrigadas;       (Incluído

pela Lei nº 12.424, de 2011)

IV  -  prioridade  de  atendimento  às  famílias  com  mulheres

responsáveis  pela  unidade  familiar;  e      (Incluído  pela  Lei  nº

12.424, de 2011)
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V  -  prioridade  de  atendimento  às  famílias  de  que  façam  parte

pessoas com deficiência.

É dizer, não se vislumbra vago legis que pudesse justificar a indicação

aleatória  de famílias para o empreendimento.  Ao contrário, as leis,  atos,

convênios  e  contratos  que  lhe  dão  contorno  fornecem  suficientemente

elementos  para  classificar  e  organizar  a  demanda  habitacional  de  ...

conforme  o  grau  de  necessidade  e  urgência.  A  despeito  disso,  não  há

qualquer prova de que tais preceitos tenham sido observados.

O que há, todavia, são consistentes indícios de direcionamento dos

inscritos  (fls.  367/verso,  402/405,  491/492).  É  o  que  transparece,  entre

outros expedientes, do depoimento do ..., ex-secretário de desenvolvimento

social.  O mesmo relata  as palavras do então prefeito  municipal,  quando

questionado  sobre  o  empreendimento:  “não  se  meta  que  não  é  da  sua

gente”;  “essas  casas  não  são  destinadas  a  carentes”;  o  assunto  “será

tratado com o gabinete” (fl. 403). 

Outro  fragmento  a  apontar  no  mesmo  sentido  são  as  datas  da

“listagem” das famílias selecionadas, enviada à COHAPAR e à CEF ainda

em  novembro  de  2012,  contrastando  com  o  convênio  firmado  entre

COHAPAR e Município justamente para a seleção dessas famílias, de 1o de

março  de  2013.  Noutras  palavras,  as  famílias  contempladas  já  estavam

eleitas  e  com contrato  assinado mais de três meses antes do Plano de

Trabalho que deveria dar início ao seu cadastramento e classificação!

Ou seja, ao que tudo indica, ignorou-se por completo uma relação de

mais  1.800  (mil  e  oitocentas)  pessoas  que,  desde  antes,  já  estavam

cadastradas  e  à  espera  de  moradia  (fls.  176-343).  Além dos  interesses
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difusos  atingidos,  eis  o  rol  de  cidadãos  diretamente  prejudicados  e

preteridos, quando não pela urgência maior em serem atendidos (com os

danos  decorrentes  do  desvio  de  ordem),  então  pela  supressão  da

oportunidade de pleitearem atendimento em pé de igualdade, ou seja, em

condições de paridade e isonomia, como em sorteio.

O problema que avulta, pois, foi o modo de selecionar as pessoas,

sem acesso  a  todos  quantos  se  enquadrassem nos  critérios  (Programa

Morar Bem – fls.388/389, 390, 34/35-CEF, 67-FGTS, 509/510). 

Resta evidente que não houve publicidade, moralidade, legalidade e

impessoalidade na atuação da Administração Pública, quando inexiste edital

de convocatória ou chamamento aberto e quando a própria gestão atual

declina que, “com relação os candidatos não obtivemos êxito em localizar

seus cadastros não aprovados pela Caixa Econômica Federal” (p. 174). 

Ainda,  os  diferentes  locais  de  “inscrição”  nominados  pelos

beneficiários  (sede  da  prefeitura,  gabinete  do  prefeito,  SAMAE,  CRAS

Pedrinha, etc.) põem às escâncaras a arbitrariedade dos agentes públicos

responsáveis, num esquema que parece ter envolvido não apenas a pessoa

do Sr. Prefeito Municipal, como as chefias de algumas de suas secretarias,

com favorecimento de grande número de servidores (fl. 167-169). Tratam-

se, indubitavelmente, de atos de improbidade administrativa, na esteira da

jurisprudência pacificada no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná:

EMENTA: 1) DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INGERÊNCIA DE PREFEITO

EM PROGRAMA HABITACIONAL CONDUZIDO PELA COHAPAR.

DESCONSIDERAÇÃO DE CADASTROS PRÉVIOS E INDICAÇÃO
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DE  FAMÍLIAS  A  SEREM  CONTEMPLADAS.  OFENSA  AOS

PRINCÍPIOS  DA  ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA.  a)  Afigura-se

indevida  e  atentatória  aos  princípios  da  moralidade,  legalidade,

impessoalidade e eficiência a conduta de Prefeito que, ignorando

os  termos  de  Convênio  por  ele  próprio  assinado,  em  especial

quanto  à  atribuição  de  responsabilidades,  interfere  nos

procedimentos  da  COHAPAR  e  indica  as  famílias  a  serem

beneficiadas com as casas de Programa Habitacional conduzido

por aquela Companhia. b) Ainda que a ingerência tenha sido aceita

por altos escalões da COHAPAR, a conduta do Prefeito de ignorar

o cadastro já existente na COHAPAR para indicar os beneficiários,

inclusive  alguns  sem  reunir  os  requisitos  do  Programa

Habitacional, acabou por gerar denúncias, que culminaram com o

cancelamento do financiamento bancário e da construção das 68

casas populares. (TJPR. Apelação Cível n. 996976-8. 5ª Câmara

Cível. Relator: Des. Leonel Cunha. Julgamento:19/03/2013) 

Nada obstante, no caso esmiuçado, ainda que manifeste a COHAPAR

“que por exigência do então prefeito municipal de ..., a seleção preliminar foi

realizada  inteiramente  pelo  Município,  não  tendo  havido  interferência  da

COHAPAR” (fl. 63) e que “a Prefeitura dispensou um novo cadastramento e

responsabilizou-se pelo  processo de seleção das famílias”  (fl.  422)”,  tais

assertivas não têm o condão de afastar a responsabilidade civil da entidade

e,  mesmo,  eventual  sanção  por  improbidade  para  alcançar  os  escalões

decisórios do projeto, dentro da Companhia estadual.

É  certo  que  foi  a  municipalidade  que  procedeu  ao  suposto

cadastramento  (fls.  371,  395/398).  Porém  essa  atribuição  originária  da

COHAPAR em nenhum momento foi transferida in totum. 
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No convênio  firmado  entre  ambas,  remanesce  como  atribuição  da

COHAPAR “cadastrar,  selecionar e classificar as famílias inscritas para o

Programa, em parceria com o Município” (Cláusula Segunda, 'c' – fl. 513). 

Outrossim,  no  Termo  de  Cooperação  formalizado  junto  à  Caixa

Econômica  Federal,  dentre  as  obrigações  da  entidade  organizadora

(COHAPAR), enumera a Cláusula Quinta:

i) Organizar  e  executar  o  processo  de  inscrição,  seleção  e

classificação das famílias interessadas em obter os subsídios de

acordo com as condições do Programa;

j) Apresentar  a  demanda  necessária  para  efetivação  dos

contratos  com  os  BENEFICIÁRIOS,  respeitando  os  requisitos

legais, contratuais e regulamentares;

k) Prestar  assistência  jurídico-administrativa  aos

BENEFICIÁRIOS, com informações e esclarecimentos necessários

à obtenção do subsídio, condições e finalidade do Programa;

l) Providenciar o preenchimento dos formulários necessários à

formalização  do  processo  e  à  verificação  do  enquadramento  da

renda do BENEFICIÁRIO;

m) Colher  as  assinaturas  dos  beneficiários  nos  respectivos

formulários, responsabilizando-se pela veracidade, integralidade e

autenticidade, das assinaturas e informações apresentadas.

De  se  salientar  que  a  responsabilidade  da  COHAPAR  pelas

informações e pelo processo de seleção das famílias não dimana somente

desses contratos, mas da Resolução 475/2005 CCFGTS, item 4.2, Anexo II:
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4.2  As  Companhias  de  Habitação  Popular  ou  órgãos

assemelhados, na condição de entidades organizadoras dos grupos

associativos, ficam responsáveis pela:

a)  formação,  organização  e  análise  sócio-econômica  prévia  dos

proponentes do grupo associativo;

(...)

d) execução de trabalho de desenvolvimento comunitário junto aos

mutuários;

Reitere-se: a organização e seleção dos futuros mutuários é função

indelegável,  conquanto  compartilhável,  da  companhia  promotora  do

empreendimento,  papel  que  a  COHAPAR  assumiu,  validando

negligentemente as listas encaminhadas pelo Município ou – o que há de se

investigar – compactuando conscientemente com a fraude.

Nesses termos, dúvidas  remanescem  e  precisam  ser  melhor

detalhadas  quanto  à  publicidade do  empreendimento e,  claro,  quanto  ao

acesso de quaisquer interessados. Importam os esclarecimentos porquanto

vão  ratificar  a  tese  do  antes  referido  direcionamento  do  cadastro  e

configurar, em espécie, os atos de improbidade administrativa praticados.

A questão saliente, a nosso sentir, não é apenas a adequação aos

critérios de renda e de não possuir outro imóvel, o que até pode haver sido

respeitado,  ao  fim  e  ao  cabo,  mas,  sobretudo,  o  direcionamento  do

empreendimento  para  o  favorecimento  de  determinados interessados  em

detrimento de demais cidadãos que poderiam ser contemplados. Ou seja,

ameaçados  os  próprios  princípios  norteadores  da  Administração  Pública,

sobretudo os da impessoalidade, moralidade, publicidade e legalidade.
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Dessa maneira, entende-se que é indispensável documentar como se

deu a publicidade para fins de inscrição ao empreendimento e deve, assim,

retornar o feito, com vistas a este fim, inquirindo-se tanto servidores, quanto

beneficiados a respeito, sendo indispensável, por igual, convocar o prefeito

do período do cadastramento para o mesmo fim e seus secretários.

Empós,  sugere-se  adoção  das  medidas  administrativas  e  judiciais

visando: 

a) a condenação pessoal no encalço da Lei 8.429/1992; 

b) a reparação do Município e da COHAPAR dos lesados, sobretudo

com a supressão dos percentuais de reserva obrigatória, como para idosos; 

c)  o  ajuizamento  de  ação  civil  pública  a  pleitear

compensação/indenização pelo dano moral coletivo impingido pelo Município

e pela COHAPAR, a ser direcionado, preferencialmente, ao Fundo Municipal

de Habitação de Interesse Social, criado em 2015;

d)  a  expedição  de  Recomendação  Administrativa  para  organização,

atualização,  publicização  (por  exemplo,  nos  portais  da  transparência)  e

observância  ao  cadastro  habitacional  em  curso  pelo  Município  de  …,

conforme exige o art. 25, VIII do Plano Diretor (Lei Municipal 1.820/20081),

aplicando-se  os  critérios  nacionais  de  priorização  em  todos  os  futuros

programas/empreendimentos  (art.  3o da  Lei  11.977/2009),  eventualmente

conjugados com critérios locais oficializados.

1Art. 25. A política municipal de habitação de interesse social será pautada nas seguintes diretrizes:
(...)
VIII - promover um cadastramento de famílias que sofrem com o déficit habitacional no Município,

a fim de promover em ordem de prioridades as ações necessárias para a solução desse déficit, o controle
das famílias que necessitam de moradias, e assim coibir a proliferação da ocupação irregular e clandestina
no município.
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É a consulta.

Curitiba, 05 de fevereiro de 2016.

ALBERTO VELLOZO MACHADO
PROCURADOR DE JUSTIÇA

COORDENADOR
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