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CAOP – HABITAÇÃO E URBANISMO  - Consulta n. 6 – 2012  

Consulente: CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO PARANÁ  

Objeto: Procedimento Preparatório MP -0111.11.000139-8 – da 

Promotoria de Justiça da Comarca de Piraquara.  

 

 

1. O CASO  

 

 Em 29 de abril de 2011, o Promotor de Justiça da Comarca de 

Piraquara instaurou procedimento preparatório (MP-0111.11.000139-8) 

para apurar notícia de que a COHAPAR estaria realocando, sem 

necessidade, famílias do Jardim “.......”, desrespeitando o direito à 

moradia dessas famílias, notadamente os vínculos sociais que elas 

possuem naquela localidade, a pretexto de que as habitações 

estariam em áreas de risco, sujeitas a alagamento, o que não seria 

verdade.  

 A notícia foi apresentada pela Sra. “.......”, na qualidade de 

representante dos moradores do Jardim Tropical, especificamente os 

das Ruas “.......” e “.......” (vide fls. 03 e ss.).  
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 Noticiou-se que as informações repassadas por funcionários da 

COHAPAR é que todas as famílias, moradoras nas supracitadas ruas, 

seriam relocadas, devido a área ser passível de alagamento e de risco.  

 A noticiante afirma que a área sujeita a alagamento e risco no 

Jardim Tropical é aquela que está próxima ao Rio Iraí, que transborda 

com chuvas elevadas. Trata-se da faixa entre as Ruas “.......” e “.......”.  

 Noticiou que as famílias que não moram nessa área sujeita a 

inundações não têm interesse em se mudar, tendo em vista que ali 

residem há mais de treze anos, suas casas são de ótima qualidade, 

possuindo o dobro do tamanho daquelas oferecidas pela COHAPAR, 

além de já possuírem vínculos com a vizinhança. Noticiaram também 

que os terrenos foram todos comprados pelas famílias, estando 

devidamente pagos, além de contarem com fornecimento de água, 

energia elétrica, iluminação pública, coleta de lixo e rede de esgoto.   

 A notícia veio instruída com cópia de vários ofícios de 

solicitação de informações à COHAPAR (vide fl. 05), ao Secretário do 

Meio Ambiente do Município de Piraquara (vide fls. 06/09), além de 

abaixo assinado dos moradores interessados na atuação do 

Ministério Público na questão habitacional em tela (vide fl. 10/16).  

 A noticiante juntou também as fotografias de fls. 17/20, dizendo 

retratar a qualidade das casas das famílias que serão relocadas.  

 O Promotor de Justiça presidente da investigação requisitou ao 

Diretor de Regularização Fundiária e Relações Comunitárias da 

COHAPAR informações acerca do relatado, bem como da previsão de 
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realização de audiência pública com os moradores que serão 

relocados (fl. 30). Requisitou também, do Exmo. Prefeito Municipal 

de Piraquara, informações sobre as providências adotadas sobre os 

fatos noticiados (fl. 31).  

 Informou o Diretor de Regularização Fundiária e Relações 

Comunitárias da COHAPAR (vide fl. 34) que não existe uma decisão 

acerca do remanejamento das mencionadas famílias do Jardim 

Tropical, eis que, de acordo com os trabalhos coordenados pela 

COMEC para urbanização e recuperação das áreas do Guarituba, bem 

como segundo o Decreto Estadual n. 809, de 31 de maio de 1999, o 

loteamento Jardim Tropical não está situado no perímetro 

considerado como de restrição à ocupação em razão de risco de 

inundação.  

 Não obstante situado entre o Canal Extravasor e o Rio Iraí, o 

Jardim Tropical permanece, no novo Zoneamento para região, 

aprovado pelo Decreto Estadual n. 6.314/2006, como Zona de 

Urbanização Consolidada.  

 Apenas foi definido, pelo Decreto Estadual n. 3742/2008, que 

ele está incluído em Área de Interesse Especial Regional do Iguaçú – 

AIERI, com a finalidade de evitar novas ocupações nos próximos cem 

anos.  

 Informou ainda o Diretor da COHAPAR que está prevista a 

implantação do Parque Metropolitano do Iguaçu, e que houve 

solicitação ao Governo Federal de recursos do Ministério das Cidades, 
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pelo Programa de Aceleração do Crescimento – PAC 2, para custear 

ações de drenagens, inclusive os estudos necessários para a 

implantação do referido Parque Metropolitano.  

 Se os recursos da União forem liberados, o primeiro passo será 

a elaboração de estudo de concepção do Parque Metropolitano do 

Iguaçu por empresa contratada. É esse estudo que definirá quais 

áreas serão desapropriadas.  

 Portanto, a eventual relocação de moradores do Jardim 

Tropical depende de decisões futuras, estando o processo de 

levantamento de dados ainda no início.  

 Por seu turno, o Município de Piraquara (vide fls. 39/41) 

informou que a gestão e coordenação das ações de recuperação 

ambiental e urbanização do Guarituba com recurso federais (PAC do 

Guarituba) estão sob responsabilidade da COHAPAR.  

 Dando-se por satisfeito com as informações coletadas, o 

Promotor de Justiça da Comarca de Piraquara promoveu o 

arquivamento do procedimento investigatório (vide fls. 43/44), 

concluindo que  

“houve a perda de objeto, não tendo sido confirmada a 

medida de relocação das famílias do Jardim Tropical a 

princípio, nem mesmo indiciariamente, a existência de 

lesão ao patrimônio público previsto pela Lei 8.429/92, e 

nem a qualquer outro interesse difuso e coletivo, não 

havendo assim viabilidade em propor a ação civil pública 

de que cuida a Lei 7.347/85”.  
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 Os autos foram encaminhados ao Conselho Superior do 

Ministério Público para o controle previsto no artigo 9º da Lei 

7.347/85, o qual, em 19 de junho de 2012, solicitou deste CAOP – 

HABITAÇÃO E URBANISMO análise do caso (fl. 50). 

 Em 10 de julho de 2012, a ORGANIZAÇÃO DE DIREITOS 

HUMANOS – “.......” apresentou manifestação escrita (fls. 51/55), 

sustentando, em síntese que:  

 A comunidade do “.......” recebeu ordem judicial de despejo, 

referente a Ação Civil Pública 0006996-08.2011.8.16.0034 proposta 

pelo Ministério Público do Estado do Paraná, e em trâmite na Vara 

Cível da Comarca de Piraquara.   

A comunidade do “.......” é próxima à comunidade do Jardim 

Tropical. Ambas se situam na mesma região do bairro Guarituba, na 

cidade de Piraquara e compartilham de vários conflitos e demandas.  

Enfim, o que a “.......” noticia é que áreas do entorno da 

ocupação humana para fins de moradia JARDIM TROPICAL e 

PORTELINHA estão sendo exploradas com atividades de extração de 

areia, resultando em perfuração no solo e formação de cavas, e que 

tais atividades não vêm sendo questionadas. Assim, o Poder Público 

vem tratando de forma diferente as famílias com problemas 

habitacionais e as grandes empresas de areal da região, como se só 

as famílias causassem poluição ao meio ambiente e, assim, só elas 

devessem deixar aquele solo urbano.  
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 A “.......” teme que se repita com o JARDIM TROPICAL e com o 

PORTELINHA os despejos violentos executados, em 2010, contra os 

moradores das “.......”,“.......” e “.......”. Pessoas de baixa renda, 

expulsas de suas casas, sem que se viabilizassem reassentamento 

adequado de moradia.  

 Nesta linha, diz que os moradores da PORTELINHA e do 

JARDIM TROPICAL têm reinvindicações conexas e interdependentes 

de modo a assegurar os seus direitos à moradia digna.  

 Os moradores da PORTELINHA, que serão despejados, por 

força da ordem judicial emitida na Ação Civil Pública Ambiental 

proposta pelo Ministério Público, têm interesse em serem assentados 

nas moradias que serão construídas pelo Poder Público, sob a 

coordenação da COHAPAR, com recurso do PAC I, lançado em 2007, 

já que suas habitações são precárias e estão situadas em áreas 

sujeitas a frequentes alagamentos, em razão de enchentes.  

 Já os moradores do JARDIM TROPICAL têm interesse em 

permanecer em suas casas, eis que não sofrem com enchentes, e as 

edificações são de qualidade superior às habitações populares 

fornecidas pela COHAPAR.  

 Enfim, o que se demanda é a relocação das 16 famílias da 

comunidade PORTELINHA para as casas destinadas pela COHAPAR às 

famílias do JARDIM TROPICAL, e que as famílias do JARDIM 

TROPICAL não sejam removidas.  
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 A “.......”noticiou que a COHAPAR, em 29 de maio, 11 de junho e 

26 de junho de 2012, realizou reuniões com os moradores da 

PORTELINHA e do JARDIM TROPICAL, mas que as declarações 

ambíguas, divergentes e as oscilações de posicionamento têm gerado 

insegurança às famílias.  

 Especificamente quanto à promoção de arquivamento do 

procedimento MPPR 0111.11.00139-8, a “.......”argumenta que a 

Promotoria de Justiça de Piraquara tem que acompanhar esse 

processo de recuperação ambiental e urbanização do Guarituba, 

colhendo as informações necessárias e, principalmente, zelando pelo 

respeito aos direitos humanos fundamentais à moradia digna 

(direitos individuais indisponíveis, passíveis de tratamento coletivo, 

por serem homogêneos) das pessoas que habitam tanto o JARDIM 

TROPICAL quanto o PORTELINHA.  

 

2.  ANÁLISE DO CASO PELO CAOP – HABITAÇÃO E URBANISMO  

 

 Inicialmente, verifica-se que o Promotor de Justiça do Foro de 

Piraquara precipitou-se ao promover o arquivamento do 

procedimento em tela.  

 Exige o artigo 9º da Lei 7.347/85, no que é repetido pelo artigo 

10 da Resolução PGJ-PR 1928/2008 e no artigo 10 da Resolução CSMP 

23/2007, que o Promotor de Justiça somente dê por encerrada a 
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instrução do procedimento investigatório cível após “esgotadas todas 

as possibilidades de diligências”.  

 Assim, não poderia o Promotor de Justiça contentar-se apenas 

com as respostas da COHAPAR e do PODER EXECUTIVO DO 

MUNICÍPIO DE PIRAQUARA, sem ouvir os moradores do JARDIM 

TROPICAL, devidamente identificado nos autos (vide abaixo assinado 

de fls. 10/16).  

 Logo, ainda não era momento de concluir pela “perda do 

objeto, por não confirmada a medida de relocação das famílias do 

Jardim Tropical”.  

 A manifestação da TERRA DE DIREITOS – ORGANIZAÇÃO DE 

DIREITOS HUMANOS de fls. 51/55 inclusive vem a corroborar a 

constatação de que o procedimento arquivado não perdeu objeto. Há 

ainda um conflito urbano a ser pacificado. Há ainda necessidade de 

mediação do Ministério Público nessa questão que emerge das 

intervenções ambientais e urbanísticas no GUARITUBA – 

PIRAQUARA.  

 Assim, tendo ocorrido error in procedendo, o ato decisório do 

Promotor de Justiça prolator da promoção de arquivamento de fls. 

43/44 é viciado, nulo, devendo os autos lhe serem devolvidos para 

que conclua a investigação, realizando as diligências necessária à 

elucidação dos fatos.  

 Observe-se que não é caso de aplicar o § 4º do artigo 9º da Lei 

7.347/95 (ou dos incisos II dos §§ 4º do artigo 10 das Resoluções PGJ-
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PR 1928/2008 e CNMP 23/2007). Vale dizer: o Conselho Superior do 

Ministério Público só entrará no mérito da promoção de 

arquivamento, homologando-a ou não, se tiverem sido “esgotadas 

todas as possibilidades de diligências”.  

 Enfim, o caso é de não conhecimento da promoção de 

arquivamento pelo órgão revisor, eis que não cumprida a exigência 

legal para dar-se por encerrada a instrução do inquérito civil ou 

procedimento preparatório.  

 Retornando os autos para o 3º Promotor de Justiça do Foro de 

Piraquara, o mesmo deverá acompanhar o processo de recuperação 

ambiental e urbanização do GUARITUBA, requisitando dos órgãos 

envolvidos (COHAB, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, MINISTÉRIO DAS 

CIDADES, PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRAQUARA, COMEC, IAP, 

etc.) as informações e documentos pertinentes.  

 Há também o agente do Parquet que dialogar com todos os 

atores envolvidos nesse complexo processo, buscando prevenir, 

mediar e pacificar conflitos.  

 O Ministério Público há de participar desse processo de 

recuperação ambiental e urbanização do GUARITUBA, há de fiscalizá-

lo, ex vi de sua missão constitucional de zelar tanto para recuperação 

e proteção dos recursos naturais, como pela requalificação daquelas 

áreas da cidade de Piraquara, sem olvidar o seu dever de protetor do 

direito individual indisponível à moradia digna, na qualidade de 

direito humano fundamental (Constituição do Brasil, artigo 127 e 129).  
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 Não pode ser de início descartada a possibilidade de grave 

violação ao direito humano fundamental à moradia digna por alguma 

medida que o Poder Público venha a adotar nesse complexo 

processo de recuperação ambiental e urbanística, mormente se 

consistir em despejos forçados das atuais unidades habitacionais e, 

notadamente se os despejados forem crianças, idosos, pessoas 

pobres, doentes.  

Assim, há que se verificar se a medida de despejo vem 

acompanhada de outras providências, de cunho de assistência social 

(Constituição do Brasil, artigo 203), de modo a assegurarem a 

relocação dessas pessoas para local adequado, garantindo-lhes o 

direito humano fundamental à moradia digna (Constituição do Brasil, 

artigo 6º).  

 Portanto, não pode o Promotor de Justiça local deixar de se 

envolver nesse processo, de acompanha-lo, ainda que 

preventivamente.  

 Pode ser que o Poder Público venha a atuar com abuso de 

poder, passando por cima do direito à moradia de pessoas 

necessitadas. Daí cumprir ao Ministério Público ingressar com as 

medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis, inclusive o ajuizamento de 

ação civil pública (tutela coletiva de direitos individuais homogêneos 

indisponíveis).  

 Note-se que ainda que não venha a ocorrer qualquer lesão ou 

ameaça de lesão a direitos humanos fundamentais à moradia digna – 
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mesmo porque o acompanhamento mais de perto pelo Promotor de 

Justiça tem efeitos inibitórios de lesão a direitos -  inteirar-se das 

medidas de recuperação ambiental e urbanística do GUARITUBA  faz 

parte das atribuições do agente ministerial local. Ora, é de seu poder-

dever zelar pelo direito difuso à cidade sustentável e seus 

consectários: a infraestrutura urbana de vias públicas, importante 

para a mobilidade; drenagem de águas pluviais, que faz parte do 

saneamento básico; uso e ocupação sustentável do solo urbano, 

evitando-se o adensamento excessivo; a disponibilidade dos 

equipamentos sociais e comunitários, tais como creches, unidades de 

saúde, escolas, praças de lazer e esporte, sedes de unidades de 

policia, etc.  

 A ordem urbanística é direito difuso tutelado pelo Parquet. 

Neste prisma, à luz do artigo 182 da Constituição do Brasil e do artigo 

2º, I, da Lei 10.257/01, a República do Brasil garante a todos o direito 

(universal) a cidades sustentáveis, entendido como direito à terra 

urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura 

urbana, ao transporte, aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, 

para as presentes e futuras gerações.  

 Além disso, as ações que estão sendo planejadas e executadas 

no GUARITUBA impactarão (positiva ou negativamente) os direitos 

difusos ao saneamento básico (previsto na Lei 11.445/2007), à 

mobilidade urbana (previsto na Lei 12.587/2012), dimensões 

importantes da ordem urbanística.  
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 E mais: essa intervenção estatal junto ao GUARITUBA deve ser 

construída de acordo com os preceitos da democracia participativa 

(gestão democrática da cidade) previstos no Estatuto das Cidades 

(Lei 10.257/01, art. 2º, IV, artigo 4º, I, II e III, artigo 39 e artigo 42). Daí 

imprescindível ouvir a população afetada, por meio de reuniões, 

audiências públicas, disponibilidade de informações, etc. Neste 

particular aspecto, o Ministério Público, enquanto instituição 

incumbida da defesa do regime democrático (artigo 127 da Carta 

Magna) tem um inequívoco papel a desempenhar.    

 Em face do exposto, entende o CAOP-HABITAÇÃO E 

URBANISMO que é caso do Conselho Superior do Ministério Público 

determinar o retorno dos autos ao 3º Promotor de Justiça do Foro de 

Piraquara, sem conhecer a promoção de arquivamento de fls. 43/44, 

porque não foram “esgotadas todas as possibilidades de diligências”.  

 Com efeito, deverá o 3º Promotor de Justiça do Foro de 

Piraquara prosseguir nesse procedimento MPPR 0111.11.000139-8, 

para ouvir os moradores do JARDIM TROPICAL, devidamente 

identificado nos autos, inspecionar o local, e diligenciar junto aos 

órgãos competentes (COHAPAR, COMEC, IAP, MUNICÍPIO DE 

PIRAQUARA, MINISTÉRIO DAS CIDADES, CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL, etc.) as informações e documentos pertinentes para 

acompanhar – preventivamente – as ações de recuperação ambiental 

e urbanização do GUARITUBA, zelando pelo respeito aos direitos 

difusos à gestão democrática da cidade, ao saneamento básico, à 

mobilidade urbana, ao adequado uso e ocupação do solo urbano, 
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enfim, à cidade sustentável, e, especialmente, velando pela garantia 

dos direitos humanos fundamentais à moradia digna das pessoas 

afetadas por tais medidas, notadamente se importarem em remoção 

compulsória das atuais habitações. 

 É o pronunciamento do CAOP-HABITAÇÃO E URBANISMO.  

 Curitiba, 23 de julho de 2012.  
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