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CONSULTA N. 82/2013 (continuação) 
 
 
 

 Dando seguimento às orientações formuladas por este Centro 

de Apoio Operacional de Habitação e Urbanismo, a Promotoria de 

Justiça da Comarca de Xambrê remete documentação respectiva 

ao processo de regularização fundiária do Balneário Porto Figueira, 

situado no Município de Alta Paraíso, solicitando análise técnica. 

 Compulsado o material em encarte, destacam-se os seguintes 

aspectos, balizadores da atuação do órgão de execução: 

 

 

1. Compatibilidade da regularização fundiária com o 

Zoneamento Ecológico-Econômico das Áreas de 

Proteção Ambiental Intermunicipais de Ilha Grande 

 

De plano, impende consignar que a iniciativa de 

regularização fundiária em comento não agride, prima facie, os 

imperativos de proteção ambiental da região em que se insere o 

loteamento. Ao contrário, atendendo aos princípios de 
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planejamento e racionalização do uso do solo e dos recursos 

naturais (art. 2º, II e III da Lei n. 6.938/1981), o Zoneamento 

Ecológico-Econômico das Áreas de Proteção Ambiental 

Intermunicipais da Ilha Grande, desde sua primeira versão, 

sinalizava a necessidade de intervenção do Poder Público: 

 

A preocupação à época do ZEE (1a Versão e Revisão 
Técnica) eram principalmente com Porto Camargo em 
Icaraíma, Porto Figueira em Vila Alta e Lagoa Xambrê 
em Altônia, locais onde a estrutura de serviços ainda era 
precária e que necessitavam de um Plano Diretor para o 
seu estímulo e orientação adequada.1 

 

Desdobrando tal diagnóstico de ocupação consolidada e 

levando em consideração a vocação econômica do entorno, a 

revisão do ZEE, publicada no ano de 2003, propôs para as áreas 

delimitadas como Zonas de Contenção a “elaboração de Planos 

Diretores de Desenvolvimento Urbano, com ênfase ao turismo 

ecológico, para as localidades de Vila Iara, Porto Figueira e Porto 

Camargo” (p. 60), respeitando as seguintes diretrizes: 

 

 

                                                        
1 CORIPA (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA A PROTEÇÃO DO REMANESCENTE DO RIO 
PARANÁ E ÁREAS DE INFLUÊNCIA). Zoneamento Ecológico-Econômico das Áreas de Proteção 
Ambiental Intermunicipais da Ilha Grande (Revisão de 2000-2001). Curitiba, 2003, p. 33. 
Disponível em: http://www.coripa.org.br/coripa.php?id=6 (Acesso em 24/02/2014). 
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Zonas de Contenção (ZC) 

Contempla áreas urbanizadas ou em processo de 
urbanização próximo as margens do rio Paraná, com 
alguma infraestrutura de serviços e de apoio ao turismo. 
São localidades como Porto Camargo em Icaraíma, Porto 
Figueira em Vila Alta, e Porto Cerâmico em Altônia. 
Objetiva direcionar a ocupação urbana da área 
mantendo a qualidade ambiental. 

• Características: 

São áreas em processo de urbanização e sob alguma 
pressão de ocupação representadas por vilas ou distritos 
próximos ao rio Paraná, e por isto, de interesse 
turístico. 

• Usos Permitidos (*): 

Construção de residências permanentes ou veraneio, em 
loteamentos plenamente aprovados, obedecendo os 
níveis de taxa de ocupação adequados a finalidade da 
área; concessão de alvarás para atividades comerciais 
compatíveis com a função eco-turística da área; e, 
construção de instalações de apoio turístico, como 
hotéis, pousadas, marinas, campings. 

*estes usos deverão ser normalizados através de Plano 
Diretor para cada uma dessas Zonas a serem elaborados 
num prazo de até 2 anos. Objetivo é transformar estas 
Zonas em “Vilas Parque”. 

• Usos Proibidos: 

Concessão de novos parcelamentos ou a subdivisão dos 
lotes já existentes; concessão de alvarás 
comerciais/serviços não relacionados com o eco-
turismo, ou não relacionados com o eco-turismo, ou em 
desacordo com o Plano Diretor. (p. 54) 
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 Enquanto principal instrumento de ordenamento territorial 

ambiental2, o respectivo Zoneamento Ecológico-Econômico previu 

e autorizou a manutenção da ocupação, edificação e exploração de 

atividades comerciais e de serviços em determinadas localidades 

(vide mapa em Anexo 1), desde que precedida de adequada e 

positiva regulação urbanística, através de Plano Diretor, 

remetendo, portanto, à competência legislativa da Municipalidade. 

 

 

2.  Diretrizes de intervenção do Plano Diretor Municipal e 

da Lei Municipal de Uso e Ocupação do Solo 

 

Nesse marco, o Município de Alto Paraíso cumpriu com os 

requisitos estipulados pelo órgão de gestão ambiental (Consórcio 

                                                        
2 Nos termos do Decreto Federal n. 4.297/2002:  
“Art. 2o  O ZEE, instrumento de organização do território a ser obrigatoriamente seguido na 
implantação de planos, obras e atividades públicas e privadas, estabelece medidas e padrões 
de proteção ambiental destinados a assegurar a qualidade ambiental, dos recursos hídricos e 
do solo e a conservação da biodiversidade, garantindo o desenvolvimento sustentável e a 
melhoria das condições de vida da população. 
Art. 3o  O ZEE tem por objetivo geral organizar, de forma vinculada, as decisões dos agentes 
públicos e privados quanto a planos, programas, projetos e atividades que, direta ou 
indiretamente, utilizem recursos naturais, assegurando a plena manutenção do capital e dos 
serviços ambientais dos ecossistemas. 
Parágrafo único.  O ZEE, na distribuição espacial das atividades econômicas, levará em conta 
a importância ecológica, as limitações e as fragilidades dos ecossistemas, estabelecendo 
vedações, restrições e alternativas de exploração do território e determinando, quando for o 
caso, inclusive a relocalização de atividades incompatíveis com suas diretrizes gerais.” 
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Intermunicipal para a Proteção do Remanescente do Rio Paraná e 

Áreas de Influência - CORIPA) no ZEE, ao editar as Leis 

Complementares n. 41/2013 (Plano Diretor) e n. 45/2013 (Lei de 

Uso e Ocupação do Solo), com posteriores alterações.  

O Plano Diretor de Alto Paraíso demarcou como integrante do 

perímetro urbano oficial a região denominada Balneário Porto 

Figueira, imprimindo-lhe o macrozoneamento pertinente. Cabe 

apenas destacar que neste foi delimitada uma Macrozona de 

Expansão Urbana, delimitação esta incompatível com o 

Zoneamento Ecológico Econômico da referida APA. Como transcrito 

acima, nas Zonas de Contenção está proibida a concessão de novos 

loteamentos ou a subdivisão de lotes existentes, assim não tem 

sentido a previsão de uma área de expansão urbana já que está 

determinado pelo ZEE que essa área deve funcionar como uma 

área de restrição a ampliação da ocupação urbana.  

Por sua vez, a Lei Municipal de Uso e Ocupação do Solo 

especificou o regime urbanístico das propriedades imobiliárias e 

seus potenciais de exploração (arts. 33 e 34), além de detalhar a 

funcionalidade de cada parcela do território (comercial, 

residencial, ambiental ou social), conforme decalcado no Anexo VI 

da Lei Complementar n. 45/2013 (em Anexo 2). Caracterizou, 

ainda, a regularização fundiária a ser desenvolvida, com prioridade 

absoluta para as denominadas Zonas Especiais de Interesse Social: 
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Art. 22. Em ALTO PARAÍSO as Zonas Especiais 
subdividem-se em: 

a) Zona Especial de Interesse Social (ZEIS) - 
correspondem as áreas destinadas aos assentamentos 
habitacionais de população de baixa renda ou conjuntos 
habitacionais já implantados, onde devem-se aplicar 
programas de regularização urbanística e fundiária, a 
fim de incorporar os espaços urbanos da cidade 
clandestina à cidade legal ou áreas que apresentam grau 
de urbanização precário, com baixo índice de provisão 
de infra-estrutura e serviços públicos, com necessidade 
de intervenções visando melhorar a paisagem urbana e a 
qualificação urbana, através de obras de revitalização 
das vias e dos espaços públicos, implantação de 
infraestrutura, construção de equipamentos urbanos e 
programas sociais para resgatar a qualidade de vida da 
população. 

(...) 

Parágrafo único: Dentro do Perímetro Urbano, em áreas 
consolidadas, e nos casos de iniciativas de 
regularização, onde existam ocupações dentro da faixa 
de preservação em desacordo com o mínimo exigido 
pelo Código Florestal, desde que as mesmas sejam 
consideradas de interesse público, mediante consulta à 
Câmara de Vereadores e parecer do Conselho da Cidade 
de ALTO PARAÍSO, poderá ser aplicada a Resolução 
369/2006 do CONAMA, que admite a ocupação em faixa 
inferior a 15 metros (sic)3. 

 

 O reconhecimento integral ou parcial do assentamento como 

Zona Especial de Interesse Social enseja a flexibilização de 

                                                        
3 A referida resolução prevê a redução da faixa até no máximo 15 metros.  
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parâmetros urbanístico-ambientais (atualmente ditados pela Lei 

Municipal Complementar n. 54/2013) com vistas à sua 

regularização, nos termos da Lei Federal n. 11.977/2009: 

 

Art. 47.  Para efeitos da regularização fundiária de 
assentamentos urbanos, consideram-se:  
(...) 
VII – regularização fundiária de interesse social: 
regularização fundiária de assentamentos irregulares 
ocupados, predominantemente, por população de baixa 
renda, nos casos: 
(...)  
b) de imóveis situados em ZEIS; ou  

 

O mesmo diploma nacional disciplina, em minudência, as 

medidas a serem adotadas, doravante, pela Administração 

Pública local, na modalidade regularização fundiária de 

interesse social (arts. 48 a 60-A), que abrange tão somente a 

área inscrita como ZEIS e tem por premissa geral a gratuidade 

no atendimento às famílias (mormente nas quadras em que 

predomine a população de baixa renda, identificadas como 

“ocupações irregulares” nos mencionados mapas oficiais).  

Para as demais localidades (Zona de Comércio e Serviços 2 e 

Zona Residencial 4), se necessário, recomenda-se a aplicação 

dos dispositivos constantes dos arts. 61 e 62 da Lei n. 

11.977/2009, referentes à regularização fundiária de interesse 
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específico, os quais permitem a partilha de encargos financeiros 

decorrentes da intervenção entre os seus beneficiários: 

 

Art. 62.  A autoridade licenciadora deverá definir, nas 
licenças urbanística e ambiental da regularização 
fundiária de interesse específico, as responsabilidades 
relativas à implantação:  
I – do sistema viário;  
II – da infraestrutura básica;  
III – dos equipamentos comunitários definidos no projeto 
de regularização fundiária; e  
IV – das medidas de mitigação e de compensação 
urbanística e ambiental eventualmente exigidas.  
§ 1o  A critério da autoridade licenciadora, as 
responsabilidades previstas no caput poderão ser 
compartilhadas com os beneficiários da regularização 
fundiária de interesse específico, com base na análise 
de, pelo menos, 2 (dois) aspectos:  
I – os investimentos em infraestrutura e equipamentos 
comunitários já realizados pelos moradores; e  
II – o poder aquisitivo da população a ser beneficiada.  
§ 2o  As medidas de mitigação e de compensação 
urbanística e ambiental exigidas na forma do inciso IV 
do caput deverão integrar termo de compromisso, 
firmado perante as autoridades responsáveis pela 
emissão das licenças urbanística e ambiental, ao qual se 
garantirá força de título executivo extrajudicial.  

 

 Por fim, relevam-se os comandos do Plano Diretor (arts. 51 a 

53) e da Lei de Uso e Ocupação do Solo (art. 22, ‘e’) no tocante à 

faixa marginal intitulada “Zona Especial de Preservação Beira Rio”, 

a qual merece particular atenção no bojo do plano de 
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regularização. Tampouco se hão de olvidar as restrições oriundas 

das normas ambientais sobre Áreas de Preservação Permanente, 

hodiernamente passíveis de supressão/redução, uma vez 

cumpridos os requisitos próprios a serem avaliados pelo órgão 

licenciador competente (de nível estadual ou federal), 

diferenciados para as hipóteses de interesse social e interesse 

específico, por força dos arts. 64 e 65 da Lei n. 12.651/20124. 

                                                        
4 “Art. 65.  Na regularização fundiária de interesse específico dos assentamentos i 
nseridos em área urbana consolidada e que ocupam Áreas de Preservação Permanente não 
identificadas como áreas de risco, 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. 
§ 1o  O processo de regularização ambiental, para fins de prévia autorização pelo órgão 
ambiental competente, deverá ser instruído com os seguintes elementos: 
I - a caracterização físico-ambiental, social, cultural e econômica da área;  
II - a identificação dos recursos ambientais, dos passivos e fragilidades ambientais e das 
restrições e potencialidades da área;  
III - a especificação e a avaliação dos sistemas de infraestrutura urbana e de saneamento 
básico implantados, outros serviços e equipamentos públicos;  
IV - a identificação das unidades de conservação e das áreas de proteção de mananciais na 
área de influência direta da ocupação, sejam elas águas superficiais ou subterrâneas;  
V - a especificação da ocupação consolidada existente na área;  
VI - a identificação das áreas consideradas de risco de inundações e de movimentos de massa 
rochosa, tais como deslizamento, queda e rolamento de blocos, corrida de lama e outras 
definidas como de risco geotécnico;  
VII - a indicação das faixas ou áreas em que devem ser resguardadas as características típicas 
da Área de Preservação Permanente com a devida proposta de recuperação de áreas 
degradadas e daquelas não passíveis de regularização;  
VIII - a avaliação dos riscos ambientais;  
IX - a comprovação da melhoria das condições de sustentabilidade urbano-ambiental e de 
habitabilidade dos moradores a partir da regularização; e  
X - a demonstração de garantia de acesso livre e gratuito pela população às praias e aos 
corpos d’água, quando couber.  
§ 2o  Para fins da regularização ambiental prevista no caput, ao longo dos rios ou de qualquer 
curso d’água, será mantida faixa não edificável com largura mínima de 15 (quinze) metros de 
cada lado.  
§ 3o  Em áreas urbanas tombadas como patrimônio histórico e cultural, a faixa não edificável 
de que trata o § 2o poderá ser redefinida de maneira a atender aos parâmetros do ato do 
tombamento.” 
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3. Complementação dos dados relativos ao perfil sócio-

territorial do assentamento e trabalho social 

 

Na sequência, a documentação sob exame suscita 

questionamentos quanto ao trabalho social executado pelo 

Município de Alto Paraíso. Nesta seara, parcos foram os dados 

apresentados, embora alegue o ente ter realizado “trabalho 

minucioso com algumas subdivisões de terrenos ora existentes e 

seus ocupantes, com caracterização socioeconômica nas quadras 1 

a 6, tendo alguns ocupantes predominantemente baixa renda e na 

maioria não, somente as quadras 7 e 8 são predominantemente 

baixa renda com raras exceções” (fl. 01). 

Nota-se, por exemplo, que o Balneário Porto Figueira, como 

um todo, possui lotes de diferentes dimensões e usos. Para a 

definição dos instrumentos jurídicos a serem utilizados na 

regularização fundiária é necessário que seja traçado um perfil 

socioterritorial mais amplo, não baseado exclusivamente no 

critério de renda familiar ou per capita5. Há que se associar à 

                                                        
5 Sobre o tema da renda per capita, assentou recentemente a Turma Nacional de 
Uniformização dos Juizados Especiais Federais “que, no caso concreto, o magistrado poderá 
se valer de outros meios para aferição da miserabilidade da parte autora, não sendo, desta 
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função do imóvel (única moradia, lazer, comércio, etc.), 

apreciação do tamanho do lote, história da ocupação, condições de 

habitabilidade, com um perfil socioeconômico de cada família. 

À guisa de orientação técnica de solidez, têm-se as 

normativas internas do Ministério das Cidades, obrigatórias para a 

recepção de recursos sob sua gestão, as quais assentam a 

obrigatoriedade de Projeto de Trabalho Social, consoante a 

Portaria MCidades nº 21, de 22 de janeiro de 2014. O Manual da 

referida portaria define o Trabalho Técnico Social como: 

 

(...) conjunto de estratégias, processos e ações, 
realizado a partir de estudos diagnósticos integrados e 
participativos do território, compreendendo as 
dimensões: social, econômica, produtiva, ambiental e 
político institucional do território e da população 
beneficiária, além das características da intervenção, 
visando promover o exercício da participação e a 
inserção social dessas famílias, em articulação com as 
demais políticas públicas, contribuindo para a melhoria 
da sua qualidade de vida e para a sustentabilidade dos 
bens, equipamentos e serviços implantados.6 

                                                                                                                                                                   
feita um critério absoluto” (Processo 0001332-54.2011.4.01.3200). Trata-se, em suma, da 
possibilidade de composição de critérios para a qualificação socioeconômica da 
“miserabilidade” ou, em outros termos, da “baixa renda”, “vulnerabilidade” ou “interesse 
social”, no âmbito da política urbana. 
6 BRASIL. MINISTÉRIO DAS CIDADES. Manual de Instruções do Trabalho Social, p. 5. Disponível 
em: http://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosCidades/PAC/Manuais-Gerais-
PAC/portaria21.pdf  
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Um diagnóstico realizado com os detalhamentos sugeridos no 

Manual favorece o diálogo entre os beneficiários e o Poder Público, 

posto que sobepesa vários aspectos do território e dos moradores 

onde será realizada a regularização fundiária. No caso, pode 

desvelar as especificidades sociais existentes na comunidade de 

Porto Figueira. Ademais, aponta sobre a importância da 

participação dos beneficiários nos processos de decisão, 

implantação, manutenção e acompanhamento dos bens e serviços 

previstos na intervenção, a fim de adequá-los à realidade local e 

estimular sua plena apropriação pelas famílias residentes. 

Ainda que ausente por parte do Município a pretensão de 

captar recursos federais, sugere-se a utilização da metodologia 

referida. Num primeiro momento pode ser realizado um 

mapeamento simplificado, ou, na medida do possível, valer-se dos 

dados disponíveis no Cadastro Único (CadÚnico). A perspectiva 

intersetorial não pode estar descartada, mesmo em Municípios de 

pequeno porte, qual ocorre com Alto Paraíso. Além da 

representação dos órgãos técnicos responsáveis pela regularização, 

há que se incluir as informações das áreas de educação, saúde, 

assistência social, lazer, turismo e envolver os atores do Conselho 

da Cidade e demais espaços de gestão democrática. 
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Caso haja a compreensão pela equipe técnica do município 

que o mapeamento inicial das famílias já contém os dados 

necessários, é importante que estes sejam disponibilizados e 

discutidos com toda a população que será envolvida. Este é o 

momento oportuno para ouvir dos envolvidos: se concordam com o 

diagnóstico, se sugerem inclusões ou correções e quais são as suas 

expectativas em relação à regularização. Caso o Município já 

possua um desenho ou alternativas de como pretende realizar este 

processo, estas devem ser apresentadas nas reuniões comunitárias 

e serem adequadas conforme as demandas que forem ventiladas. 

Nesse sentido, arrola-se abaixo o conteúdo mínimo da 

caracterização socioterritorial, definido pelo indigitado Manual 

(que poderá ser obtida a partir de dados secundários), abrangendo: 

 a área de intervenção: descrever forma e tempo de 

ocupação, características gerais das habitações 

(destacar se forem diferenciadas), e dos serviços 

públicos e equipamentos comunitários existentes, tipos 

de situação de risco. Nesta etapa, mapas, fotos e 

croquis auxiliam a compreensão; 

 população: informar a quantitativo de famílias e seu 

perfil socioeconômico, apresentando dados sobre faixas 

de renda, faixa etária, escolaridade, e outros dados 

considerados importantes; 
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Em se verificando tal necessidade, é possível mesmo ampliar 

o diagnóstico socioterritorial com os seguintes dados, além de 

outros que os envolvidos possam sugerir: 

 

1) comprometimento médio mensal da renda das famílias 

com o pagamento de encargos, impostos, taxas, moradia e 

transporte, motivando, quando for o caso, a necessidade de 

tarifa social para os serviços de saneamento e energia 

elétrica, subsídio para as ligações intradomiciliares, oferta 

de kits sanitários e inserção em outras políticas públicas; 

2) número de habitantes por faixa etária, número de pessoas 

com deficiência, composição familiar, coabitação 

involuntária e o adensamento excessivo, quando houver; 

3) a escolaridade dos membros da família, a profissão e 

situação de emprego dos que percebem renda, justificando a 

necessidade de articulação com a assistência social e 

educação; 

4) infraestrutura para mobilidade (vias, vielas e escadarias) e 

disponibilidade de meios de transporte que viabilizam a 

integração dessas famílias com o restante da cidade;  



 

 

 

Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Habitação e Urbanismo 

Rua Marechal Deodoro, 1028, 6º andar, CEP 80.060-010, Curitiba-PR– Tel.: (41) 3250-4870 – 
urbanismo@mp.pr.gov.br 

 

 15 

5) padrão de moradia; 

 

Outrossim, importante compreender como se dão as relações 

de trabalho na comunidade e a existência ou não de vínculos 

locais, haja vista se tratar de distrito onde muitas atividades giram 

em torno do turismo. O processo de regularização não pode 

romper com atividades que os moradores já desenvolvem. Pelo 

contrário, pode prever o aperfeiçoamento e/ou melhoria das 

condições de trabalho, desde que o mapeamento das demandas do 

mercado de trabalho e estudos sobre potencialidades sejam 

levadas para as discussões comunitárias e ali aprimorados.  

Além da observação deste aspecto, cabe dimensionar a atual 

oferta de serviços e equipamentos públicos, as demandas 

reprimidas da população local, eventuais restrições no acesso e 

outras dificuldades, articulando os resultados para o planejamento 

das intervenções públicas na localidade, de forma racional.   

Neste sentido, o diagnóstico da macroárea (Portaria 21/2014) 

pode contemplar, ainda, por meio de metodologias participativas: 

 pesquisa de entidades sociais e comunitárias atuantes e que 

deverá cobrir, no mínimo, os seguintes itens: formalização, 
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áreas temáticas de atuação, número e tipo de membros ou 

beneficiários, principais sucessos e problemas; 

 incidência de criminalidade, formação de grupos ilícitos, 

tráfico de entorpecentes, violência doméstica, exploração à 

prostituição, entre outros; 

 levantamento das instituições que atuam com educação 

ambiental e mobilização social na região, incluindo as 

experiências e programas de educação ambiental em 

desenvolvimento; 

 mapeamento de demandas do mercado do trabalho e setores 

mais dinâmicos da região: oferta de comércios, 

potencialidades econômicas e culturais da região beneficiada 

que podem ser fomentadas por meio de cursos de 

capacitação, quando for o caso, bem como  disponibilidade 

de entidades formadoras qualificadas; 

 mapeamento de equipamentos, projetos, programas e 

políticas públicas – já em andamento ou previstos – 

potencialmente relevantes para a inclusão social, produtiva, 

preservação ambiental e desenvolvimento local, inclusive 

através de articulações intersetoriais; 

 identificação de áreas de vulnerabilidade e risco social a 

serem priorizadas pela ação pública, principalmente através 

de articulações intersetoriais; 
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 levantamento das informações relacionadas às condições de 

vida dos catadores, quando houver, e de seus familiares, no 

lixão e nas ruas, assim como dados e informações sobre a 

quantidade de famílias que sobrevivem da atividade da 

coleta, o número de associações ou cooperativas existentes, 

a existência de trabalho infantil, entre outras informações 

consideradas pertinentes ao planejamento das ações do 

Trabalho Social; 

 existência e características dos impactos ambientais 

identificados, quando for o caso. 

 

 

4. Demais questões operacionais na execução do projeto 

 

Ulteriormente, imprescindível registrar conjunto de questões 

que deverão ser equacionadas pelo Município previamente ao início 

da intervenção, podendo ser ajustadas, desde que com lastro em 

motivação razoável de interesse público, ao longo da execução: 

 

a) Haverá necessidade de realocação de famílias no projeto? 

Em caso afirmativo, como/onde se dará o reassentamento? Sugere-

se, desde logo, estruturar tal expediente à luz da Portaria n. 
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317/2013 do Ministério das Cidades (Anexo 3) sobre deslocamentos 

involuntários, elaborando Plano de Reassentamento e Medidas 

Compensatórias, bem como demais mecanismos; 

b) Ao longo de toda a intervenção, como se garantirá o 

direito à participação popular, o acesso à informação e a dinâmica 

de decisão consensuada do Poder Público com a comunidade 

(audiências, assembleias, comissões mistas, conselhos, etc.)? Quais 

os órgãos/indivíduos responsáveis por sua coordenação? 

c) Qual o cronograma físico-financeiro da regularização e as 

fontes de recurso para custeio da mesma, que deverá abarcar não 

apenas a vertente dominial-fundiária, mas também matérias 

ambientais, urbanísticas e sociais? Qual será o instituto jurídico a 

ser utilizado (concessão de direito real de uso, concessão especial 

para fins de moradia, legitimação da posse, doação de 

propriedade, desafetação do imóvel seguida de alienação, etc.) e 

os critérios para distinção entre beneficiários a título gratuito e 

oneroso dos lotes? Aqui, sugere-se constituição de fundo com 

finalidade específica para que os valores auferidos com a alienação 

onerosa dos imóveis (para ocupantes que detenham suficiente 

capacidade contributiva) custeiem a regularização dos moradores 

de baixa renda e a requalificação urbana dos espaços públicos. 
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Em suma, são estes os tópicos carecedores de esclarecimento 

e monitoramento por parte da Promotoria de Justiça consulente, 

junto ao Município de Alto Paraíso. 

Sem mais, é a consulta.  

 
Curitiba, 24 de fevereiro de 2014. 
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