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P.A. MPPR-0046.14.021503-2 

CONSULTA 115/2014 

INTERESSADA: 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE COLOMBO. 

DESCRIÇÃO DO FATO: Consulta sobre regularização 
fundiária/realocação de famílias em possível área de preservação 
permanente e/ou risco, com indícios de infração ambiental (despejo 
clandestino de esgoto doméstico). 

 

EMENTA: ASSENTAMENTO INFORMAL EM 
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. 
AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. 
ZONA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. 
NECESSÁRIA CARACTERIZAÇÃO SOCIAL, 
URBANÍSTICA E AMBIENTAL DA OCUPAÇÃO. 
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA SE ÁREA 
URBANA CONSOLIDADA. PRIMAZIA DA 
PERMANÊNCIA EM FACE DA REALOCAÇÃO. 
DIRETRIZ DO ESTATUTO DA CIDADE. INDÍCIOS 
DE RISCO. IMPRESCINDÍVEL REALIZAÇÃO DE 
VISTORIA E LAUDO TÉCNICO EMBASADOS 
COM CONSISTÊNCIA. ROTEIRO DO ART. 3º-B 
DA LEI 12.340/2010. EM TODO CASO, SOLUÇÃO 
HABITACIONAL DEFINITIVA QUE DEVE 
RESPEITAR O DIREITO À MORADIA DIGNA. 
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 O digno titular da 3ª Promotoria de Justiça de Colombo, ante a 

necessidade de instruir seu IC MPPR 0039.10.000023-3, veiculado 

para apurar notícia de infração aos artigos 38 e 54 da Lei 9605/98 

(destruição de floresta de preservação permanente e poluição de 

qualquer natureza) e havendo informação de que a área impactada 

conteria 49 residências, sem que as famílias tenham sido cadastradas 

(lapso temporal ultrapassado) ou realocadas, à míngua de efetiva 

atuação do município de Colombo, solicita orientação deste CAOP 

quanto ao proceder para superar a inércia da municipalidade na 

inclusão dos aludidos grupos familiares junto ao Programa 

Habitacional do governo federal e futura realocação para local 

adequado e seguro. 

 Com o expediente ministerial vieram as seguintes cópias 

documentais: 

Ocorrência do 7º Grupamento de Bombeiros para aferir risco de 

deslizamento, que apontou não haver iminência, mas perigo de 

deslizamento na área descrita – f.03; 

Ofício 08/2014 da Procuradoria do município de Colombo à Promotoria 

de Justiça consulente explicando os esforços para interromper danos 

ambientais na área objeto do inquérito civil – fls.04/05; 
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Ofício 063/14/SEDUH da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e 

Habitação do município de Colombo à Promotoria de Justiça 

consulente aludindo a vistoria feita por solicitação do órgão ministerial 

e a constatação de aproximadamente 49 residências em área onde 

não há rede coletora de esgoto (algumas casas com fossa e/ou 

poço morto e outras despejando diretamente num rio – de nome não 

declinado - seu esgoto doméstico), tratando-se de ocupação antiga 

assentada em Zona de Desenvolvimento Rural. Ali restou 

informado, dado o dano ambiental, comunicação à Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente e que quanto às famílias, o Departamento 

de Habitação estaria efetuando cadastro, contando apenas com uma 

servidora para este escopo, tendo como meta a elaboração de projeto 
de regularização fundiária, que reclama levantamento topográfico da 

ocupação e deve demorar 12 meses o– fls.06/07; 

Relatório da vistoria acima apontada – f.08. 

Ofício 133/14/SEDUH/MP da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e 

Habitação do município de Colombo à Promotoria de Justiça 

consulente relatando sobre a vistoria já mencionada, o 

encaminhamento de informes ao órgão ambiental municipal, a 

elaboração de cadastro das famílias residentes no local sob agressão 

ambiental, com um horizonte de 12 meses dadas dificuldades 
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estruturais e que referido cadastro, para futura realocação, será 

jungido a Programas Habitacionais do Governo Federal que a 

municipalidade aderiu e está implementando, dando como exemplo o 

PLHIS – fls.09/10. 

 

 É o relato. 

 

Com base nos elementos apresentados extraem-se três tópicos 

essenciais que devem ser sopesados: 

1. Área de preservação permanente; 

2. Ocupação “antiga” de famílias com residências; 

3. Danos ambientais. 

Nesse cenário, exsurge, evidentemente, duas questões: 

1. A questão da moradia digna e 

2. A ocupação de área que deve ser preservada 

ambientalmente e que, aparentemente, por uma perícia 

inicial, já está impactada. 
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A municipalidade falou em providências ambientais por seu 

órgão específico, bem como reportou que a faixa ocupada está em 

Zona de Desenvolvimento Rural e que visa elaborar cadastro para 

Plano de Regularização Fundiária (f.07) e/ou para realocação das 

famílias por meio de programa habitacional. 

Pois bem, com base nos dados apresentados, necessariamente 

se faz necessário conferir na legislação local o que é considerada 

Zona de Desenvolvimento Rural e quais foram as iniciativas do 

município para desencadear um projeto de regularização fundiária (há 

procedimento aberto?). 

Sobretudo, impende verificar se, conquanto assim denominada, 

a sobredita região integra o perímetro urbano do Município de 

Colombo, e se, ademais, a ocupação ali existente pode ser 

considerada, por suas características, área urbana consolidada, nos 

termos da Lei n. 11.977/2009: 

 

Art. 47.  Para efeitos da regularização fundiária de assentamentos 
urbanos, consideram-se:  

I – área urbana: parcela do território, contínua ou não, incluída no 
perímetro urbano pelo Plano Diretor ou por lei municipal específica;   

II – área urbana consolidada: parcela da área urbana com densidade 
demográfica superior a 50 (cinquenta) habitantes por hectare e malha 
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viária implantada e que tenha, no mínimo, 2 (dois) dos seguintes 
equipamentos de infraestrutura urbana implantados:  

a) drenagem de águas pluviais urbanas;  

b) esgotamento sanitário;  

c) abastecimento de água potável;  

d) distribuição de energia elétrica; ou  

e) limpeza urbana, coleta e manejo de resíduos sólidos;  

 

A conseqüência jurídica dessa caracterização é, justamente, 

ensejar a possibilidade de regularização fundiária e ambiental, 

autorizando a supressão da vegetação nativa na Área de Preservação 

Permanente e, ato contínuo, a viabilidade da permanência das famílias 

residentes no local, desde que cumpridos os requisitos temporais e 

projetuais estipulados nos arts. 54 e 55 da Lei n. 11.977/2009 e 

recepcionados pelo art. 64 da Lei n. 12.651/2012: 

 

Art. 54.  O projeto de regularização fundiária de interesse social deverá 
considerar as características da ocupação e da área ocupada para 
definir parâmetros urbanísticos e ambientais específicos, além de 
identificar os lotes, as vias de circulação e as áreas destinadas a uso 
público.  

§ 1o  O Município poderá, por decisão motivada, admitir a regularização 
fundiária de interesse social em Áreas de Preservação Permanente, 
ocupadas até 31 de dezembro de 2007 e inseridas em área urbana 
consolidada, desde que estudo técnico comprove que esta intervenção 
implica a melhoria das condições ambientais em relação à situação de 
ocupação irregular anterior.  
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§ 2o  O estudo técnico referido no § 1o deverá ser elaborado por 
profissional legalmente habilitado, compatibilizar-se com o projeto de 
regularização fundiária e conter, no mínimo, os seguintes elementos:  

I – caracterização da situação ambiental da área a ser regularizada;  

II – especificação dos sistemas de saneamento básico;  

III – proposição de intervenções para o controle de riscos geotécnicos e 
de inundações;  

IV – recuperação de áreas degradadas e daquelas não passíveis de 
regularização;  

V – comprovação da melhoria das condições de sustentabilidade 
urbano-ambiental, considerados o uso adequado dos recursos hídricos e 
a proteção das unidades de conservação, quando for o caso;  

VI – comprovação da melhoria da habitabilidade dos moradores 
propiciada pela regularização proposta; e  

VII – garantia de acesso público às praias e aos corpos d´água, quando 
for o caso.  

§ 3o  A regularização fundiária de interesse social em áreas de 
preservação permanente poderá ser admitida pelos Estados, na forma 
estabelecida nos §§ 1o e 2o deste artigo, na hipótese de o Município não 
ser competente para o licenciamento ambiental 
correspondente. (Incluído pela Medida Provisória nº 514, de 2010) 

§ 3º A regularização fundiária de interesse social em áreas de 
preservação permanente poderá ser admitida pelos Estados, na forma 
estabelecida nos §§ 1o e 2o deste artigo, na hipótese de o Município não 
ser competente para o licenciamento ambiental correspondente, mantida 
a exigência de licenciamento urbanístico pelo Município. (Incluído único 
pela Lei nº 12.424, de 2011) 

Art. 55.  Na regularização fundiária de interesse social, caberá ao poder 
público, diretamente ou por meio de seus concessionários ou 
permissionários de serviços públicos, a implantação do sistema viário e 
da infraestrutura básica, previstos no § 6o do art. 2o da Lei no 6.766, de 
19 de dezembro de 1979, ainda que promovida pelos legitimados 
previstos nos incisos I e II do art. 50.  

Parágrafo único.  A realização de obras de implantação de infraestrutura 
básica e de equipamentos comunitários pelo poder público, bem como 
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sua manutenção, pode ser realizada mesmo antes de concluída a 
regularização jurídica das situações dominiais dos imóveis.  

 

Art. 64.  Na regularização fundiária de interesse social dos 
assentamentos inseridos em área urbana de ocupação consolidada e 
que ocupam Áreas de Preservação Permanente, a regularização 
ambiental será admitida por meio da aprovação do projeto de 
regularização fundiária, na forma da Lei no 11.977, de 7 de julho de 
2009. 

 

Vale salientar, à luz do art. 55 e das vicissitudes do caso 

concreto, que as soluções para esgotamento sanitário hão de integrar 

necessariamente o plano ou projeto de regularização fundiária, sendo 

implantadas juntamente com a infraestrutura básica prevista no art. 2º, 

§6º da Lei 6.766/1979, com vistas á melhoria das condições de 

habitabilidade e de sustentabilidade urbano-ambientais da área: 

 

Art. 2º. O parcelamento do solo urbano poderá ser feito mediante 
loteamento ou desmembramento, observadas as disposições desta Lei e 
as das legislações estaduais e municipais pertinentes. 

§ 6o A infra-estrutura básica dos parcelamentos situados nas zonas 
habitacionais declaradas por lei como de interesse social (ZHIS) 
consistirá, no mínimo, de:      (Incluído pela Lei nº 9.785, de 1999) 

I - vias de circulação;      (Incluído pela Lei nº 9.785, de 1999) 

II - escoamento das águas pluviais;      (Incluído pela Lei nº 9.785, de 
1999) 

III - rede para o abastecimento de água potável; e        (Incluído pela Lei 
nº 9.785, de 1999) 
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IV - soluções para o esgotamento sanitário e para a energia elétrica 
domiciliar.        (Incluído pela Lei nº 9.785, de 1999) 

 

Ora, é patente, ainda, a imprescindibilidade de estudos sociais e 

urbanísticos que indiquem o perfil socioeconômico dos moradores do 

assentamento informal em tela, e o grau de urbanização dessa 

ocupação, para fins de enquadramento nos critérios de interesse 

social do Novo Código Florestal: 

 

Art. 3o  Para os efeitos desta Lei, entende-se por: 

(...) 

IX - interesse social: 

(...) 

d) a regularização fundiária de assentamentos humanos ocupados 
predominantemente por população de baixa renda em áreas urbanas 
consolidadas, observadas as condições estabelecidas na Lei no 11.977, 
de 7 de julho de 2009; 

 

Esses são, com efeito, os parâmetros legais atualmente vigentes 

para a eleição das medidas a serem adotados pela municipalidade. 

Nesse sentido, é preciso definir que regularização fundiária e 

realocação são procedimentos distintos, tendo o primeiro prioridade 

sobre o segundo, sempre que viável, conforme os ditames do Estatuto 

da Cidade: 
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Art. 2o A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno 
desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, 
mediante as seguintes diretrizes gerais: 

(...) 

XIV – regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por 
população de baixa renda mediante o estabelecimento de normas 
especiais de urbanização, uso e ocupação do solo e edificação, 
consideradas a situação socioeconômica da população e as normas 
ambientais; 

 

Por tanto, a solução a ser primeiramente ponderada é a fixação 

das famílias in loco, com urbanização e titulação dos lotes. Caso esta 

seja inviável, pela inadequação da situação ao comando legal ou pela 

configuração inegável e tecnicamente lastreada de risco, é que se 

deve proceder aos estudos e projetos para reassentamento em outra 

área, sempre respeitando as dimensões do direito à moradia digna 

constantes do Comentário Geral n. 04 do Conselho de Direitos 

Humanos da Organização das Nações Unidas. 

Por sua vez, no que tange ao diagnóstico de identificação de 

eventuais susceptibilidades da área, de se atentar para o protocolo 

disciplinado pelo art. 3º-B da Lei n. 12.340/2010: 

 

Art. 3º-B.  Verificada a existência de ocupações em áreas suscetíveis à 
ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou 
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processos geológicos ou hidrológicos correlatos, o município adotará as 
providências para redução do risco, dentre as quais, a execução de plano 
de contingência e de obras de segurança e, quando necessário, a 
remoção de edificações e o reassentamento dos ocupantes em local 
seguro.     (Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012) 

 § 1o  A efetivação da remoção somente se dará mediante a prévia 
observância dos seguintes procedimentos:     (Incluído pela Lei nº 12.608, 
de 2012) 

 I - realização de vistoria no local e elaboração de laudo técnico que 
demonstre os riscos da ocupação para a integridade física dos ocupantes 
ou de terceiros; e     (Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012) 

 II - notificação da remoção aos ocupantes acompanhada de cópia do 
laudo técnico e, quando for o caso, de informações sobre as alternativas 
oferecidas pelo poder público para assegurar seu direito à 
moradia.      (Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012) 

 § 2o  Na hipótese de remoção de edificações, deverão ser adotadas 
medidas que impeçam a reocupação da área.     (Incluído pela Lei nº 
12.608, de 2012) 

 § 3o  Aqueles que tiverem suas moradias removidas deverão ser 
abrigados, quando necessário, e cadastrados pelo Município para 
garantia de atendimento habitacional em caráter definitivo, de acordo 
com os critérios dos programas públicos de habitação de interesse 
social.     (Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012) 

 

De toda sorte, o laudo a que alude o §1º do dispositivo não se 

trata de mera peça retórica ou de índole intuitiva, devendo seguir uma 

gama de normativas e praxes do campo técnico, elaborada por 

profissional habitado e subsidiado por estudos preliminares 

geológicos, hidrológicos, entre outros. Recomenda-se, nesse sentido, 

apoio do Serviço Geológico do Paraná – MINEROPAR e do Instituto 
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das Águas do Paraná – ÁGUASPARANÁ, instituições com expertise 

no setor. 

Na mesma esteira, quanto às alternativas para titulação na 

própria localidade ou para realocação com solução habitacional digna, 

de fato, como dito pelo município, há que se organizar cadastro das 

famílias e um amplo leque de informações imobiliárias a respeito da 

área ocupada, inclusive para aferir se há terras públicas (inclusive nas 

proximidades), passíveis de Concessão de Uso Especial (vide 

Consideração Técnica n. 10/2013 deste CAOPJ-HU, em anexo 1). 

Ainda, até que se definam com maiores estudos as condições 

ambientais e sociais, há que avaliar se são possíveis medidas 

ambientais mitigadoras ante o impacto ambiental inicialmente 

apontado. 

Por fim, é preciso analisar a adesão do Município de Colombo ao 

Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, nos termos da Lei 

n. 11.124/2005. Em consulta ao banco de dados do Ministério das 

Cidades (anexo 2), aferiu-se que o ente ainda não dispõe de Plano 

Local de Habitação de Interesse Social, instrumento fundamental para 

o levantamento do universo de demanda, nesta seara, dentro de seu 

território, e para planejamento no sentido de seu atendimento 

progressivo, com critérios de priorização e projeção/vinculação 
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orçamentária. Para tanto, sugere-se instauração de Procedimento 

Administrativo para acompanhar, não apenas o caso em andamento, 

mas as linhas de politica habitacional do indigitado município como um 

todo, incluindo o assentamento em comento (vide Consideração 

Técnica n. 01/2014, em anexo 3).  

Demais orientações e materiais de apoio, no que respeita a esta 

temática, estão acessíveis no sítio virtual deste órgão auxiliar: 

http://www.urbanismo.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?co

nteudo=13  

 

 É a consulta. 

 

 Curitiba, 11 de novembro de 2014. 

 

ALBERTO VELLOZO MACHADO 

Procurador de Justiça 

 

ODONÉ SERRANO JÚNIOR 

Promotor de Justiça 

 


