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Consulta n. 02 / 2012 

Consulente: Grupo de Trabalho Estadual de Destinação de Imóveis da União Federal 

para Habitação de Interesse Social 

Objeto: Notícia de iminente despejo de famílias de imóvel da União Federal, na Vila 

Zipim, São José dos Pinhais, Paraná. Autos n. 5001189-08.2012.404.7000/PR. Proteção 

ao direito humano fundamental à moradia digna. 
 

 

1. O CASO 
 
 
 

Chegou ao conhecimento deste CAOP, em razão de sua participação no Grupo 

de Trabalho Estadual de Destinação de Imóveis da União Federal para Habitação de 

Interesse Social, a seguinte situação fática  de provável violação ao direito humano 

fundamental à moradia digna de cidadãos brasileiros, paranaenses e de São José dos 

Pinhais: 

Famílias moradoras do imóvel situado no Bairro Afonso Pena – “Vila Zippin”, na 
 

Rua xxx, s. n., cadastro municipal Quadra xx, Lotes xx, xx e xx, Matrículas 
 

xxx do Registro de Imóveis de São José dos Pinhais estão na iminência de serem 

desalojadas por força de ordem judicial de desocupação/reintegração de posse à União 

Federal, prolatada nos autos n. 5001189-08.2012.404.7000/PR, em que são: 

 

 

a) Sra. xxx – Rua xxxx, xxx, fone: xxxx-xxxx; 

 
b) Sra .xxx – Rua xxxx, xxx, fundos, fone xxxx-xxxx; 

 
c) Sr. Xxx – Rua xxxx, s.n.;
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d) Sr. xxx, Rua xxxx, s.n., fundos da residência do Sr. xxx. 
 

 

Não está claro se, entre os que podem sofrer o desabrigamento compulsório, há 

famílias e pessoas em situação de pobreza e sem alternativa de habitação senão a 

exercida naquela localidade. 

Também não está claro se, afora serem pessoas pobres, tratar-se-ia de cidadãos 

com vínculos consolidados no Município de São José dos Pinhais, por no seu território 

exercerem atividade laboral, as crianças estudarem em escolas locais e utilizarem os 

demais serviços públicos essenciais à cidadania (saúde, assistência social, educação, 

etc.). 
 

Também não está claro se o Poder Público vai adotar as medidas de proteção do 

direito humano fundamental à moradia, caso confirmado o diagnóstico de que os 

afetados  com  a  execução  da  ordem  judicial  de  desocupação  do  imóvel  da  União 

Federal são pessoas pobres, sem condições de prover por si só o direito à moradia 

digna e com vínculos sólidos na cidade de São José de Pinhais. 

 

 

2. ANÁLISE DO CASO 
 
 
 

O primeiro aspecto de relevo, é que não há ainda um diagnóstico preciso da 

situação econômica e social dos moradores em questão, ameaçados de despejo 

iminente, eis que não foi feito qualquer estudo a respeito a indicar as suas reais 

necessidades de prestações materiais pelo Poder Público para asseguramento do 

mínimo existencial. 

É  dever  irrenunciável  dos  três  entes  federativos  prover  o  direito  humano 
 

fundamental à moradia digna às pessoas sem condições de renda para arcarem por si
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só  os  custos  do  acesso  e  manutenção  de  uma  unidade  habitacional  minimamente 

condigna. 

Neste prisma, a Constituição do Brasil, em seu artigo 203, determina que: 
 

“Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, 

independentemente da contribuição à seguridade social, e tem por 

objetivo: 

I – a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à 

velhice; 

II – o amparo às crianças e adolescentes carentes; 

III – a promoção da integração ao mercado de trabalho; 

IV – a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a 

promoção de sua integração à vida comunitária; 

V  –  a  garantia  de  um  salário  mínimo  de  benefício  mensal  à  pessoa 

portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios 

de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, 

conforme dispuser à lei”. 
 
 

 
Como primeiro passo para o enfrentamento da questão social aventada, mostra- 

se imprescindível a realização de estudo socioeconômico detalhado das famílias cujo 

mandado  de  despejo  está  para  cumprimento,  de  modo  a  constatar  os  seguintes 

pontos: 
 

a) Se utiliza aquela porção de terra para fins de moradia; 
 

b) Se é a sua única moradia; 
 

c) Onde morou anteriormente; 
 

d) Composição familiar; 
 

e) Se  a família  está no Cadastro  Único  para  os  Programas Sociais  do 
 

Governo Federal e quais benefícios ela recebe (bolsa família, etc.); 
 

f) Se há pessoas com deficiências, idosas e/ou portadoras de doenças 
 

(identificar CID);
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g) Se há crianças ou adolescentes em idade escolar, identificando em que 

escolas estudam, em que série; 

I) Se as pessoas estão cadastradas em Unidade de Saúde no Município de 

São José dos Pinhais e por quais programas são atendidas (ex. pré-natal, 

hipertensos, diabéticos); 

m) Se a família é atendida por Centro de Referência em Assistência Social 
e qual;  

 

n)  Ocupação  laboral,  renda  mensal  auferida  e  vínculos  trabalhistas
 

formais ou informais. 
 
 
 

No que se refere aos autos n. 5001189-08.2012.404.7000/PR, confirmado 

tratarem-se os réus de pessoas pobres, imprescindível que a Defensoria Pública da 

União e que o Ministério Público Federal sejam chamados a ingressar no processo, 

ante as suas atribuições, respectivamente, de dar assistência jurídica aos necessitados, 

e de zelar pelos direitos individuais indisponíveis (no caso o direito ao mínimo 

existencial, o direito humano fundamental à moradia digna) (Constituição do Brasil, 

artigos 134 e 127). 

Por outro lado, feito o diagnóstico e verificado que há cidadãos com direito à 
 

provisão estatal de moradia digna, deve ser identificada qual medida será tomada pelo 

Poder Público, notadamente do Executivo, tanto da União Federal (Ministério de do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome: Secretaria Nacional de Assistência Social), 

do Estado do Paraná (Secretaria Estadual da Família e Desenvolvimento Social) e do 

Município de São José dos Pinhais (Secretaria de Assistência Social) em cumprir com 

seus deveres para com tais famílias, que correm risco de serem desalojadas da precária 

solução de moradia que encontraram em terreno público da União.
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Neste prisma, antes de se proceder a execução propriamente dita da ordem de 

desocupação,  tais  medidas  devem  ser  adotadas,  sob  pena  de  violação  ao  direito 

humano  fundamento  à  moradia  e  outros  direitos  conexos,  ligados  à  dignidade  da 

pessoa humana. 

É a resposta à Consulta. 
 

Curitiba, 09 de julho de 2012. 
 
 
 
 
 

Odoné Serrano Júnior 
Promotor de Justiça 

 
 
 

Clarize Metzer 
Assistente Social 

 
 
 

Maria Vitória Ferreira Costaldello 
Assessora Jurídica 


