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CONSULTA N. 27/2013 

 

Procedimento Administrativo n. MPPR-0046.13.003406-2 

 

 

EMENTA: EXCLUSÃO DE POTENCIAIS 
BENEFICIÁRIOS DE EMPREENDIMENTO 
HABTACIONAL REALIZADO PELA COHAPAR VIA 
PROGRAMA FEDERAL. APLICAÇÃO CORRETA DO 
CRITÉRIO DE RENDA FAMILIAR MENSAL BRUTA, 
DENTRO DOS LIMITES ADMITIDOS PELA 
LEGISLAÇÃO PERTINENTE. CONCEITO DE RENDA 
DISTINGUE-SE DO DE SALÁRIO OU 
REMUNERAÇÃO PERMANENTE. INOCORRÊNCIA 
DE LESÃO A DIREITOS HOMOGÊNEOS OU 
INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS. NECESSIDADE DE 
OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO 
ADMINISTRATIVO E DOS DEVERES DE 
INFORMAÇÃO E BOA-FÉ OBJETIVA NA ATUAÇÃO 
DAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA. TUTELA 
PREVENTIVA PRAZO DE VINTE E QUATRO HORAS 
ANTECEDENTES AO SORTEIO NÃO RAZOÁVEL 
PARA NOTIFICAÇÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
MATÉRIA DE RESOLUÇÃO INTER PRIVADOS.  

 

 

I - O CASO 

 

1. A Promotora de Justiça Doutora “.......”, responsável pela Promotoria de Justiça 

da Comarca de São João do Ivaí, encaminha cópia do Inquérito Civil n. MPPR 

0133.12.000110-1, solicitando estudo técnico e prestação de consulta com 

recomendações de providências a serem tomadas pelo órgão de execução.  
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2. Trata-se o procedimento objeto da consulta a este CAOP-HABITAÇÃO E 

URBANISMO de inquérito civil no qual se investiga notícia de supostas 

irregularidades no sorteio de casas populares vinculadas a programas habitacionais 

do PODER EXECUTIVO ESTADO DO PARANÁ executados pela COHAPAR com 

recursos da “.......”.   

 

3. A instauração teve por base os depoimentos prestados na Promotoria de Justiça 

local, em 16 de agosto de 2012, pela Senhora “.......” (vide fls. 12), funcionária 

pública, a qual relatou que no ano de 2006, deu entrada à documentação 

necessária para ser contemplada com casas da COHAPAR. Seu cadastro foi 

aprovado em 2007 para que participasse de sorteios de casas de 60 m2. Em meados 

de 2012 (julho, possivelmente), ela foi comunicada que não mais participaria dos 

sorteios porque se constatou que sua renda ultrapassou o teto permitido para 

aquele programa habitacional (6 salários mínimos).  

 

4. A notificação de sua desclassificação do processo de seleção para o Programa 

Morar Bem Paraná Urbano, 35 unidades habitacionais, no Município de Lunardeli, 

por constatação de renda familiar bruta ultrapassando os limites estabelecidos pelo 

agente financeiro Caixa Econômica Federal de R$ 2.790,00 ocorreu por meio do 

documento cuja cópia se encontra à fl. 18.  

 

5. Alegou a Senhora “.......” que seu descredenciamento baseou-se em análise de 

rendimentos esporádicos (horas extras) que não poderiam ser computados (fl. 

08/09).   

 

6. Em 23 de agosto de 2012, compareceu na Promotoria de Justiça, para relatar 

também ter sido desclassificado de referido Programa Habitacional, por excesso de 

renda, o Sr “.......” (fl. 74).  
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7. Em 13 de setembro de 2012, compareceu na Promotoria de Justiça, o Sr. “.......” 

(fl. 102), para relatar que a COHAPAR exigiu que ele efetuasse um depósito de R$ 

8.021,00 junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL até 14 de setembro de 2012, sob 

pena de ser desclassificado do Programa Habitacional em investigação.  

 

8. Em 03 de outubro de 2012, o Sr “.......”Diretor de Regularização Fundiária e 

Relações Comunitárias da COHAPAR prestou ao Promotor de Justiça da Comarca de 

São João do Ivaí informações escritas (vide fl. 112/113) de que o empreendimento 

em questão teve a tramitação de documentos iniciada junto à Caixa Econômica 

Federal, agência de Ivaiporã, por meio do Programa Casa da Família, na modalidade 

hipoteca, destinada a famílias com renda de dois a cinco salários mínimos. Por 

questões orçamentárias, não foi possível a implementação daquele Programa nos 

termos propostos.  

 

9. Assim, em 2011, o projeto de empreendimento foi resgatado junto à Caixa 

Econômica Federal por meio do Programa Morar Bem Paraná Urbano, na 

modalidade alienação fiduciária, para ser realizado por empresa de construção civil 

contratada, alcançando famílias com renda de seis salários mínimos. Todas as 

famílias anteriormente cadastradas teriam sido informadas das novas definições 

estabelecidas pela Caixa Econômica Federal.  

 

10. O projeto foi reformatado para a modalidade parceria, sendo que, apenas uma 

semana antes do sorteio, ocorrido em 16/08/2012, a COHAPAR foi informada pela 

CEF sobre a nova limitação de renda familiar ao valor de R$ 2.790,00 (dois mil, 

setecentos e noventa reais).  
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11. Em razão disso, restaram desclassificados pela limitação de renda imposta pela 

Caixa Econômica Federal cinco casais cadastrados, quais sejam: 1) “.......” e “.......”, 

renda apurada em R$ 3.829,41; 2) “.......” e “.......”, renda apurada em R$ 4.832,57; 

3) “.......” e “.......”, renda apurada em R$ 3.203,84; 4) “.......” e “.......”, renda 

apurada em R$ 3.604,81, e 5) “.......” e “.......”, renda apurada em R$ 5.356,93.  

 

12. A desclassificação e os respectivos motivos foram formalmente comunicados às 

famílias por meio de notificações datadas de 15 de agosto de 2012.  

 

13. Por fim, informou-se que os critérios para enquadramento dos beneficiários de 

cada projeto são definidos pela Caixa Econômica Federal, na qualidade de Gestora 

dos Recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço no financiamento 

habitacional, conforme Resolução n. 460/2004, consolidada em 28/06/2012.  

 

14. O Supervisor de Canais “.......” e o Gerente “.......” da CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL, informaram o Promotor de Justiça da Comarca de São João do Ivaí (fl. 

153/156) que a seleção de famílias para o empreendimento de financiamento de 

casas populares – empreendimento Residencial Lunardelli II é de atribuição da 

COHAPAR, seguindo os critérios e condições de enquadramento estabelecidas pela 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, conforme normativa relacionada às fls. 154/155, as 

quais, em suma, são as seguintes:  

 

- Família com renda familiar bruta até R$ 2.790,00;  

- Idoneidade cadastral;  

- Capacidade civil;  

- Capacidade econômico-financeira para arcar com o encargo mensal;  

- Ser brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro detentor de visto 

permanente no País;  
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- No caso de analfabeto ou impossibilidade de assinar o instrumento 

contratual é exigida procuração por instrumento público com menos de uma 

não da data do traslado, em via original;  

- Não ser detentor de financiamento habitacional ativo nas condições do SFH 

em qualquer parte do País;  

- Não ser proprietário, cessionário ou promitente comprador de outro 

imóvel residencial, urbano ou rural, concluído ou em construção, no atual 

local de domicílio nem onde pretenda fixá-lo;  

- Não ser titular de direito de aquisição de imóvel residencial urbano ou 

rural, concluído ou em construção, no atual local de domicílio, nem onde 

pretenda fixá-lo, inclusive no PAR;  

- Não ter sido beneficiado com desconto decorrente de subsídio concedido 

pelo FGTS nos termos da Resolução do Conselho Curador do FGTS n. 460/04;  

- Não estar cadastrado no CADMUT;  

- Não ser proprietário, cessionário, promitente, comprador, usufrutuário de 

imóvel residencial; não ser ou ter sido arrendatário do PAR ou detentor de 

financiamento de imóvel residencial em qualquer localidade do país, aí 

considerado também o financiamento para material de construção, mesmo 

que para uso em imóvel não próprio;  

- Não estar inscrito no CADIN;  

- Não ser empregado da CAIXA ou respectivo cônjuge.  

 

15. Em 04 de dezembro de 2012, o Superintendente Regional da COHAPAR 

Apucarana “.......” (vide fl. 158/159) informou que sete candidatos foram 

desclassificados no Empreendimento Residencial Lunardelli – 35 unidades – por 

motivo de renda superior para o Programa, R$ 2.790: 1) “.......”  e “.......” – renda do 

casal apurada em R$ 43.829,41; 2) “.......” e “.......” – renda final apurada do casa 

em R$ 4.832,57; 3) “.......” e “.......” – renda final apurada de R$ 3.203,84; 4) “.......” 
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e “.......” – renda apurada de R$ 3.604,81; 5) “.......” e “.......”, renda final de R$ 

3.604,81; 6) “.......” e “.......”, renda final de R$ 5.356,93; e 7) “.......”Domingues e 

“.......”, renda de R$ 2.798,00. Relatou também que o Sr. “.......”, com renda 

apurada de R$ 2.335,55, foi desclassificado porque não aportou R$ 8.000,00 no 

prazo estabelecido (14 de setembro de 2012) como condição de enquadramento no 

Programa Imóvel na Planta – Recursos FGTS.  

 

16. É o que consta dos autos.  

 

II. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

17. Em análise, as informações prestadas pela COHAPAR, na posição de Agente 

Organizador do empreendimento, e pela Caixa Econômica Federal, na de Agente 

Operador, coadunam-se com a regulamentação afeta à matéria. De fato, a Lei n. 

11.977/2009 estabeleceu, em seu art. 6º, § 1º, os critérios sócio-econômicos de 

seleção de beneficiários dos programas habitacionais com recursos originários do 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS: 

 

Art. 6o  A subvenção econômica de que trata o inciso I do 
art. 2o será concedida no ato da contratação da operação 
de financiamento, com o objetivo de:   
(...) 
§ 1o  A subvenção econômica de que trata o caput será 
concedida exclusivamente a mutuários com renda familiar 
mensal de até R$ 2.790,00 (dois mil, setecentos e noventa 
reais), uma única vez por imóvel e por beneficiário e será 
cumulativa, até o limite máximo a ser fixado em ato do 
Poder Executivo federal, com os descontos habitacionais 
concedidos nas operações de financiamento realizadas na 
forma do art. 9º da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, 
com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - 
FGTS.  

  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8036consol.htm#art9.


 

 

 

 

 

 

Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Habitação e Urbanismo 

 

7 
 

Rua Marechal Deodoro, 1028, 6º andar – Centro – Curitiba (PR) – CEP 80.060-010 – Tel.: (41) 3250-4874 

 

A referida Lei n. 8.036/1990, por sua vez, disciplinou os papéis de cada ente 

interveniente no âmbito do então Sistema Financeiro de Habitação, subsumido pelo 

atual Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social. Nos termos do art. 9º, “as 

aplicações com recursos do FGTS poderão ser realizadas diretamente pela Caixa 

Econômica Federal e pelos demais órgãos integrantes do Sistema Financeiro da 

Habitação - SFH, exclusivamente segundo critérios fixados pelo Conselho Curador 

do FGTS”. Parte desses parâmetros encontram-se explicitados na tabela1 abaixo, 

distribuídos segundo a tipologia dos Municípios2  a receber os empreendimentos: 

 

LOCA- 

LIDADE 
MODALIDADE 

RENDA FAMILIAR 

MENSAL BRUTA (R$) 

VALOR DE 

AVALIAÇÃ0 

MÁXIMA 

(R$) 

VF 

MÁXIMO 

(R$) 

VF 

MÍNIMO 

(R$) 
MCMV Fora MCMV 

I Construção em terreno próprio e Aquisição de terreno e 

construção 

465 até 

5.000 

465 até 

5.400 

190.000 
190.000 

10.000 

II 
Construção em terreno próprio e Aquisição de terreno e 

construção 
170.000 170.000 

III 
Construção em terreno próprio e Aquisição de terreno e 

construção 
145.000 145.000 

IV 
Construção em terreno próprio e Aquisição de terreno e 

construção 

465 até 4.300 

115.000 115.000 

V 
Construção em terreno próprio e Aquisição de terreno e 

construção 
90.000 90.000 

I, II, III, 

IV, V 

Produção de Lotes Urbanizados 465 até 3.275 31.500 31.500 

10.000 
Construção em terreno próprio e Aquisição de terreno e 

construção - Reabilitação de Empreendimentos Urbanos 

465 até 

5.000 

465 até 

5.400 

190.000 190.000 

170.000 170.000 

                                                      
1
 Dados relativos à linha de crédito “Imóvel na Planta”, disponíveis no sítio virtual da Caixa 

Econômica Federal: 
http://www1.caixa.gov.br/gov/gov_social/municipal/assistencia_tecnica/produtos/financiamento/i
movel_na_planta/saiba_mais.asp (acesso em 14 de maio de 2013). 
2
 I - Distrito Federal, municípios integrantes das Regiões Metropolitanas ou equivalentes dos Estados 

de São Paulo e do Rio de Janeiro; II  - Municípios com população igual ou superior a 1.000.000 (um 
milhão) de habitantes ou em municípios sede de capitais estaduais; III - Municípios com população 
igual ou superior a 250.000 (duzentos e cinqüenta mil) habitantes ou em municípios integrantes de 
regiões metropolitanas ou equivalentes, inclusive aqueles integrantes da RIDE; IV - Municípios com 
população igual ou superior a 50.000 (cinqüenta mil) habitantes; V - Demais Municípios. 

http://www1.caixa.gov.br/gov/gov_social/municipal/assistencia_tecnica/produtos/financiamento/imovel_na_planta/saiba_mais.asp
http://www1.caixa.gov.br/gov/gov_social/municipal/assistencia_tecnica/produtos/financiamento/imovel_na_planta/saiba_mais.asp
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145.000 145.000 

115.000 115.000 

90.000 90.000 

Construção em terreno próprio e Aquisição de terreno e 

Construção - Operações em Parceria 
465 até 2.790 90.000 90.000 

Nota-se que, para a modalidade “Carta de Crédito Associativo – Imóvel na Planta – 

Operações em Parceria”, na qual o conjunto habitacional “Residencial Lunardelli II” 

se enquadra, segundo informações constantes às fls. 153, o teto de renda familiar 

mensal é, efetivamente, de R$2.790,00 (dois mil setecentos e noventa reais). Neste 

quesito, portanto, não há que se aventar irregularidade do limite empregado pela 

COHAPAR e pela Caixa Econômica Federal para classificação. 

 

18. Sobre o processo, ainda, verifica-se que não existe óbice para que os órgãos 

responsáveis pela gestão e execução do empreendimento realizem, a qualquer 

tempo, nova avaliação da situação financeira dos cadastrados, eventualmente 

excluindo-os da fila específica, caso deixem de apresentar o perfil exigido pelas 

respectivas normativas. Tal expediente visa a garantir a priorização de famílias, 

conforme o maior grau de vulnerabilidade social, dada a dificuldade de acesso ao 

mercado formal de habitação. É praxe, destarte, a reavaliação da renda dos 

potenciais beneficiários previamente à contratação, tendo em vista a distância 

temporal entre o momento do cadastramento e a efetiva formalização do 

financiamento, para atualização de dados. Neste ínterim, em sobrevindo alterações 

do perfil sócio-econômico das famílias cadastradas, não se questiona, do ponto de 

vista da legalidade, o que, no feito em tela, denominou-se “desclassificação”, uma 

vez que inexiste negócio jurídico entabulado, mas mera expectativa de direito. 

 

19. Ademais, não é pacífica a questão suscitada pelos representantes “.......” e 

“.......” (fls. 08 a 11) quanto aos critérios econômicos, alegando que deveriam ser 
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contabilizados, para fins de seleção, apenas os rendimentos fixos, e não os 

esporádicos.  A legislação aplicável in casu utiliza o conceito amplo de “renda bruta 

familiar”, inclusive abarcando, dentro de uma parcela dos programas habitacionais, 

fontes informais de percepção de recursos. Juridicamente, no entanto, a categoria 

“renda” é objeto de controvérsia. Ao remeter ao termo em seu art. 153, III, a 

Constituição Federal de 1988 não o destrinchou. Restou assim, ao Código Tributário 

Nacional sua especificação: 

 

Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda 
e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a 
aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica: 
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do 
trabalho ou da combinação de ambos; 
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os 
acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso 
anterior. 
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da 
receita ou do rendimento, da localização, condição jurídica 
ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de 
percepção.       
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do 
exterior, a lei estabelecerá as condições e o momento em 
que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do 
imposto referido neste artigo.       

 

Embora seja esta delimitação atinente ao campo tributário, extrapolando a área de 

atuação deste Centro de Apoio especializado, infere-se a possibilidade de aplicação, 

por analogia, do conceito amplo de renda, independente, portanto, da discussão 

sobre incorporação ou não dos proventos a título definitivo no salário dos 

representantes. Nesse sentido, cabe reproduzir a síntese do Supremo Tribunal 

Federal, em sede do Recurso Extraordinário n. 117.887-SP, sobre o tema: 

 

Constitucional. Tributário. Imposto de Renda. Renda: 
conceito. Lei 4.506/64, art. 38; CF/46, art. 15, IV; CF/67, 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/109498/lei-4506-64
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/109498/lei-4506-64
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/92058/constitui%C3%A7%C3%A3o-dos-estados-unidos-do-brasil-46
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/92058/constitui%C3%A7%C3%A3o-dos-estados-unidos-do-brasil-46
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/92058/constitui%C3%A7%C3%A3o-dos-estados-unidos-do-brasil-46
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/92036/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1967
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art. 22, IV; EC 01/69, art.21, IV; CTN, art. 43. I. - Rendas e 
proventos de qualquer natureza: o conceito implica 
reconhecer a existência de receita, lucro, proveito, ganho, 
acréscimo patrimonial que ocorrem mediante o ingresso ou 
o auferimento de algo, a título oneroso. CF,1946, art. 15, 
IV; CF/67, art. 22, IV; EC 01/69, art. 21, IV; CTN, art. 43. II. - 
Inconstitucionalidade do art. 38da Lei 4.506/64, que institui 
adicional de 7% de imposto de renda sobre lucros 
distribuídos. III. - RE conhecido e provido. 

 

Por sua vez, no âmbito dos programas sociais oriundos do governo federal, a “renda 

mensal familiar” foi definida nos termos do Decreto Federal n. 6.137/2007: 

 

Art. 4o  Para fins deste Decreto, adotam-se as seguintes 
definições: 
(...) 
IV - renda familiar mensal: a soma dos rendimentos brutos 
auferidos por todos os membros da família, não sendo 
incluídos no cálculo aqueles percebidos dos seguintes 
programas: 
a) Programa de Erradicação do Trabalho Infantil; 
b) Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Social e 
Humano; 
c) Programa Bolsa Família e os programas remanescentes 
nele unificados; 
d) Programa Nacional de Inclusão do Jovem - Pró-Jovem; 
e) Auxílio Emergencial Financeiro e outros programas de 
transferência de renda destinados à população atingida por 
desastres, residente em Municípios em estado de 
calamidade pública ou situação de emergência; e 
f) demais programas de transferência condicionada de 
renda implementados por Estados, Distrito Federal ou 
Municípios. 

 

Destarte, tampouco se observa vício de legalidade na decisão administrativa de 

exclusão dos supracitados indivíduos do rol de beneficiários finais do 

empreendimento. Sem prejuízo do exposto e ainda que inexista no feito indício de 

favorecimento, cabe apurar, contudo, se o modo de preenchimento das vagas por 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/92036/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1967
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/92036/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1967
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/92013/emenda-constitucional-1-69
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/92013/emenda-constitucional-1-69
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/92013/emenda-constitucional-1-69
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/129080/c%C3%B3digo-tribut%C3%A1rio-nacional-lei-5172-66
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/129080/c%C3%B3digo-tribut%C3%A1rio-nacional-lei-5172-66
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/823945/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/129080/c%C3%B3digo-tribut%C3%A1rio-nacional-lei-5172-66
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/109498/lei-4506-64
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/109498/lei-4506-64
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eles anteriormente ocupadas respeitou, na íntegra, os mesmos critérios, isto é, se 

os mutuários que os substituíram se adequavam ao perfil exigido, em reverência ao 

princípio da isonomia que deve reger os atos da Administração Pública. 

 

20. No tocante às responsabilidades da Companhia de Habitação do Paraná 

(COHAPAR), o Anexo II da Resolução n. 460/2004 do Conselho Curador do Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço determina que cabe às Companhias de Habitação 

Popular, na qualidade de entidades organizadoras dos grupos associativos para fins 

de participação nos programas de crédito associativo: 

 

a) formação, organização e análise socioeconômica 
prévia dos proponentes do grupo associativo; 
b) elaboração e estudo prévio de viabilidade dos 
projetos; 
c) acompanhamento da execução e plena conclusão dos 
projetos; 
d) execução de trabalho de desenvolvimento comunitário 
junto aos mutuários; 
e) administração dos créditos decorrentes dos 
financiamentos concedidos aos mutuários, a critério e na 
forma que vier a ser acordada com o Agente Operador e 
Agentes Financeiros.  

 

Tendo em vista o rol de responsabilidades descrito e considerando que, nos termos 

do mesmo diploma, “os contratos de financiamento aos mutuários pessoas físicas 

serão firmados com a interveniência da entidade organizado do grupo associativo”, 

(in casu, a sobredita COHAPAR) não pode a mesma deixar de atender, com lisura, ao 

direito à informação em todas as etapas do empreendimento. Neste cenário, a 

alegação de que “apenas uma semana antes do sorteio ocorrido em 16/08/2012, a 

COHAPAR foi informada pela CEF sobre a limitação da renda familiar ao valor” não 

tem o condão de eximi-la de suas atribuições legais e contratuais.  
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No primeiro viés, observa-se que a Lei n. 12.527/2011 disciplinou o dever 

constitucional de informar, estendendo-o para “as autarquias, as fundações 

públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais 

entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal 

e Municípios” (art. 1º, II). A publicidade e a transparência, nos termos deste marco 

normativo, abarcam um conjunto de obrigações, inclusive relativas à divulgação de 

informações de interesse público independentemente de solicitações e à utilização 

dos meios de comunicação mais adequados disponíveis pela tecnologia atual: 

 

Art. 3o  Os procedimentos previstos nesta Lei destinam-se a 
assegurar o direito fundamental de acesso à informação e 
devem ser executados em conformidade com os princípios 
básicos da administração pública e com as seguintes 
diretrizes:  
I - observância da publicidade como preceito geral e do 
sigilo como exceção;  
II - divulgação de informações de interesse público, 
independentemente de solicitações;  
III - utilização de meios de comunicação viabilizados pela 
tecnologia da informação;  
IV - fomento ao desenvolvimento da cultura de 
transparência na administração pública;  
V - desenvolvimento do controle social da administração 
pública.  

 

Outrossim, no Estado do Paraná, o Decreto n. 4.531/2012 submeteu ao mesmo 

regime de controle social a atividade das sociedades de economia mista, como a 

COHAPAR, cujo propósito institucional é o de “estudar o problema da habitação 

popular, inclusive do tipo "favela", e o planejamento e execução de suas soluções, 

em coordenação com os diversos órgãos estaduais, municipais e outros, 

proporcionando àqueles que tenham pequenos rendimentos, a aquisição, 

ampliação, ou construção de moradia própria, assim na zona urbana como na rural, 
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desde que não sejam proprietários de outra casa”, nos termos da Lei Estadual n. 

5.113/1965, que a constituiu. 

 

Em suma, ainda que não caracterize órgão da Administração Pública Direta, patente 

que a Companhia em tela deve obedecer ao princípio já assentado na doutrina e na 

jurisprudência pátrias da boa-fé objetiva, no desenvolvimento de suas atividades, 

isto é, ao longo de todas as etapas dos empreendimentos habitacionais que realiza. 

Para tanto, impende observância às noções conexas da razoabilidade e da 

proporcionalidade, as quais desautorizam o procedimento adotado pela entidade 

de notificação de desclassificação (exarada, nos vários casos relatados, tão somente 

em 15 de agosto de 2012) dos mutuários com menos de 24 (vinte e quatro) horas 

de antecedência ao sorteio (realizado em 16 de agosto de 2012). De fato, não se 

mostra razoável a postura, em face dos mais de cinco anos de expectativa e de total 

cumprimento dos encargos assumidos pelos potenciais beneficiários do programa. 

Tampouco é hábil o prazo concedido para interposição de eventuais recursos da 

decisão, sempre viáveis por força do imperativo do devido processo administrativo. 

21. Fato é que a minoração do déficit habitacional e o atendimento ao direito à 

moradia digna são responsabilidades compartilhadas por todas as esferas 

federativas. Conforme prevê a Carta Magna, “promover programas de construção 

de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico” é 

competência comum da União, dos Estados e dos Municípios (art. 23, IX). 

 

 Em relação à Habitação de Interesse Social, note-se que este Centro de Apoio 

Operacional desenvolve, em parceria com as Promotorias de Justiça, o Projeto 

Setorial denominado Monitoramento da Atuação das Municipalidades na 

Construção de Políticas Públicas de Habitação de Interesse Social, tendo como 

referência o acompanhamento dos Planos Locais de Habitação de Interesse Social. 

 



 

 

 

 

 

 

Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Habitação e Urbanismo 

 

14 
 

Rua Marechal Deodoro, 1028, 6º andar – Centro – Curitiba (PR) – CEP 80.060-010 – Tel.: (41) 3250-4874 

 

O PLHIS alicerça-se em elementos jurídico-urbanísticos conformados ao Estatuto da 

Cidade (Lei n. 10.257/2001), tendo a perspectiva da habitação como política de 

Estado que visa à implementação da moradia digna, sem olvidar da gestão 

democrática, ou seja, da participação popular e da transparência. Este não possui 

vinculação legal obrigatória, mas é necessário para as municipalidades requererem 

financiamento junto ao Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS), no 

bojo do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS). As informações 

contidas no seu diagnóstico, muitas fornecidas pelos municípios, subsidiam o 

adequado planejamento da habitação de interesse social na medida em que 

apontam para reais necessidades da população, indicando também existência da 

previsão de instrumentos jurídico-urbanísticos e disponibilidade de áreas, de modo 

a favorecer a provisão da moradia, o acesso à terra urbanizada e  a regularização de 

assentamentos precários da população de menor renda.  

 

Por ocasião da definição deste Projeto, buscou-se informações em Relatório de 

Precariedades Habitacionais (2010), realizado em parceria pelo IPARDES e 

COHAPAR, com a contribuição dos municípios. Dentre os dados apresentados, 

destaca-se a presença de conjuntos habitacionais degradados, favelas, cortiços, 

loteamentos clandestinos, assentamentos precários cuja soma resulta em 

necessidades habitacionais por município.  No município em questão, levantou-se a 

existência de 2 (duas) favelas com  47 (quarenta e sete) domicílios.   

 

Verificando o Sistema PRO-MP, não foi observado registro quanto à intauração de 

procedimento específico para monitoramento do PLHIS na Comarca de São João do 

Ivaí, e segundo informações encontradas no site do Ministério das Cidades (ANEXO) 

o Município de Lunardelli aderiu ao Sistema Nacional de Habitação de Interesse 

Social em 25/09/2007, apresentou Lei de criação do Fundo Municipal de HIS e do 

seu Conselho Gestor em 13/12/2010, mas ainda não apresentou o respectivo Plano. 
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Por este motivo, está impedido de acessar recursos do Fundo Nacional de 

Habitação de Interesse Social (FNHIS), importante fonte de financiamento das ações 

locais para facilitação do acesso à moradia digna para a população de baixa renda. 

Recomendado-se, nesse sentido, a instauração de procedimento administrativo3 

para avaliar a atuação do Município de Lunardelli no setor (desejável que seja 

estendido aos demais municípios da Comarca), o qual não pode omitir-se, e desta 

forma, garantir o acesso à moradia digna às pessoas em situação de 

vulnerabilidade, seja em razão de pobreza, idade avançada, doença, desemprego, 

ou outra causa.  Na sistemática do acompanhamento, sugere-se questionar: 

1. se estão ocorrendo audiências públicas com efetiva 
participação dos setores da sociedade civil para tratar 
da discussão da política local de habitação de interesse 
social;  

2. em  que fase se encontra a elaboração do Plano e 
quais os dados estão sendo utilizados  para integrar o 
diagnóstico; 

3. se foi editada a lei de criação do Conselho e do Fundo 
Municipal de Habitação de Interesse Social;  

4. se foram editados os atos de nomeação dos membros 
do referido Conselho;  

5. se o Conselho está se reunido periodicamente, se está 
participando da elaboração do PLHIS, se há 
publicidade dessas reuniões e se há efetiva 
participação da sociedade civil nas definições de 
prioridades;  

                                                      
3
 Segundo tem orientado este CAOPJ-HU, Orienta-se que seja aberto um procedimento por 

Município, registrando-os no PRO-MP seguindo essa taxonomia:   
a) Tipo: PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO; 
b) Área de atuação: HABITAÇÃO E URBANISMO; 
c) Palavra-chave: PROJETO MONITORAMENTO PLHS  

Tratando-se de acompanhamento/monitoramento do processo de formulação e implementação de 
um plano estratégico, de uma política pública de longo prazo, com horizonte temporal de 
implementação até 2018, o procedimento ministerial não deve ser encerrado antes da verificação da 
efetiva execução das ações previstas no PLHIS, isto é, antes do primeiro semestre do ano de 2019.  
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6. quando da conclusão do Plano Local de Habitação 
Social de Interesse Social do Município, se foi 
convertido em Lei e se o mesmo  possui conteúdo 
mínimo exigido, qual seja: 

a. diagnóstico do setor habitacional com 
informações a respeito do  déficit e da 
inadequação habitacional, identificação de os 
assentamentos precários e levantamento de 
suas características urbanísticas, ambientais, 
sociais e fundiárias; apontamento de 
estimativa do volume de recursos necessários 
para enfrentar o déficit habitacional acumulado 
e a demanda demográfica futura; 

b. plano de ação, contendo estratégias para 
resolver os principais problemas habitacionais 
e urbanos: (a) diretrizes e objetivos da política 
local de habitação; (b) linhas programáticas e 
ações; (c) metas a serem alcançadas e 
estimativa dos recursos necessários para atingi-
las, por meio de programas ou ações, 
identificando-se as fontes existentes; e (d) 
indicadores que permitam medir a eficácia do 
planejamento; 

7. se o Município ultimou ou não sua adesão ao SNHIS; 

8. se há dotação orçamentária para fazer frente aos 
custos das ações programadas (identificação da 
destinação de recursos próprios do Município e/ou de 
outras fontes de recursos).   

 

De igual sorte, é praxe que as Promotorias de Justiça mantenham atualizado o 

referido procedimento administrativo, diligenciando novos dados com 

periodicidade razoável, já que os mesmos serão consolidadas junto à SUBPLAN, 

compondo o diagnóstico dessa questão para todo o Estado do Paraná.  

 

Por fim, informamos que em planilha enviada pelo Ministério das Cidades ao CAOP-

HU, constam informações de 3 que (três) servidores do município realizaram CURSO 
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EAD-PLHIS SIMPLIFICADO encontrado-se  aptos a elaborar (ou contribuir na 

elaboração) do Plano Local de Habitação de Interesse Social, que poderia sanar, ao 

menos parcialmente, a demanda deixada a descoberto pelas limitações já 

apreciadas do empreendimento “Lunardelli II” e demais projetos da COHAPAR. 

 

III. CONCLUSÕES 

 

22. Primeiramente, verifica-se que não há aparência de ofensa homogênea a 

direitos individuais. Constam apenas oito desclassificados no referido programa 

habitacional: sete por excesso de renda e um por não ter efetuado o aporte inicial 

da quantia necessária para enquadramento no programa. Assim, não é caso de 

atuação do Ministério Público como substituto processual dos afetados por essa 

decisão da COHAPAR, a título de tutela coletiva a direitos individuais homogêneos.  

 

23. Por outro lado, não se verifica lesão ou ameaça de lesão a direitos individuais 

indisponíveis. Não consta dos autos qualquer indicativo de que os desclassificados 

tenham seu direito humano fundamental à moradia (mínimo existencial) em risco 

porque são pessoas que obtém renda suficiente para resolver suas necessidades 

habitacionais no contexto das cidades onde moram, ainda que pela via do aluguel. 

Direito à moradia não se identifica com o direito à propriedade de uma unidade 

habitacional. Propriedade é apenas uma das formas de atender a necessidade 

habitacional. Há outras, como o aluguel, concessão do direito real de moradia, 

usufruto, comodato, etc., potencialmente disponíveis na localidade. 

 

24. Por fim, também não se vislumbra qualquer mácula nos critérios e nos 

procedimentos adotados pela COHAPAR no caso em tela. Limites de renda para 

seleção dos beneficiários de programa habitacional (financiamento com recursos do 

FGTS – fundo público - a juros financiados) ou exigência de aporte inicial são 
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critérios legítimos e consentâneos com a legalidade, correntemente utilizados para 

fins de priorização da demanda de moradia existente no país, não violando o 

princípio constitucional da isonomia que rege o atuar dos agentes públicos.  

 

25. Nada obstante, resta patente que a COHAPAR não observou, na íntegra, os 

deveres anexos de informação e respeito, notificando as famílias da desclassificação 

com injustificável mora e sem prazo hábil para eventual reconsideração da decisão. 

Tal modus operandi, embora não se mostre razoável, por força dos princípios 

reitores do devido processo administrativo e da boa-fé objetiva, pode ser objeto de 

atuação da Promotoria de Justiça tão somente no âmbito da tutela preventiva e 

extra-judicial, para que o mesmo proceder não venha a repetir-se no futuro. 

Quanto ao caso em espécie, não há providências que se possam tomar a respeito. 

 

26. Com efeito, s.m.j., a situação é de arquivamento do inquérito civil. Os afetados, 

querendo, podem ingressar com as medidas que entender cabíveis, por eles 

mesmos.  

 

 É a consulta.  

 Curitiba, 13 de maio de 2013.  

 

 

Alberto Vellozo Machado 

Procurador de Justiça  

 

 

Odoné Serrano Junior 

Promotor de Justiça  
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