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CAOP – HABITAÇÃO E URBANISMO - Consulta n. 2012 / 04 
 

Consulente:  Conselho  Superior  do  Ministério  Público  do  Estado  do 
 

Paraná 
 

Objeto: Procedimento preparatório n. 0111.11.000136-4 da 3ª Promotoria 

de Justiça do Foro de Piraquara 
 

 
 

1. A notícia e a instauração do procedimento ministerial 
 
 

 

Em 26 de abril de 2011 instaurou-se na 3ª Promotoria de Justiça do 

Foro de Piraquara procedimento preparatório de inquérito civil para 

tratar de notícia de moradores da cidade de Piraquara de que estaria 

havendo omissão do Poder Público Municipal para enfrentar problema 

verificado nas ruas dos bairros Planta Araçatuba e São Pedro. Reclamam 

os moradores que tais ruas necessitam de obras públicas urgentes 

porque o sistema de drenagem das águas pluviais (valetas a céu aberto) 

não estava dando conta de escoar as fortes chuvas, propiciando 

alagamentos, inclusive de residências. 
 

 
 

2.   A   instrução   do   procedimento   de   formação   do   conhecimento 

ministerial 
 

 
 

Requisitaram-se informações ao Prefeito do Município sobre 

providências para a solução do problema noticiado (fl. 33).
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Em  05  de  outubro  de  2011,  o  Secretário  de  Obras  Públicas, 
 

SR.  ......... , informou que a Prefeitura já recapeou a Rua  ..............  e  que  

as  demais  ruas  daqueles bairros já tiveram recapeamento 

programado (fl. 36 – MEMO 502/11 – 

S.O.). 
 

Em  11  de  outubro  de  2011,  o  Oficial  de  Promotoria  entrou  em 
 

contato telefônico com o noticiante/reclamante, Sr. .............., o qual 

disse que não ocorrera qualquer melhoria nas ruas (vide fl. 38). 

Diante dessa divergência, a Promotoria oportunizou ao Poder 

Executivo  Municipal  comprovar  a  realização  das  obras  citadas  no 

MEMO 502/11 – S.O. (fl. 43). Então, em 15 de dezembro de 2011, o 

Secretario Municipal de Obras Públicas apresentou as fotografias de fls. 

46/48. 
 
 

 

3. A promoção de arquivamento 
 
 

 

Em 16 de janeiro de 2012, o Promotor de Justiça se satisfez com 

essas fotografias, entendendo-as como “evidente comprovação do 

recapeamento das ruas que foram objeto de reclamação de moradores 

deste município” e,  por  considerar  alcançado  o  escopo  do 

procedimento ministerial, promoveu o seu arquivamento (fls. 50/51).
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4. Impugnação à promoção de arquivamento 
 
 

 

Tendo tomado ciência da promoção de arquivamento, Sr........,  em 

10 de  fevereiro  de  2012, vem  aos autos impugná-la, afirmando que as 

fotografias se referem a um outro trecho da rua .............. e que os 

problemas noticiados persistem, seja na rua ..............., seja nas ruas Irati, 

Araucária, Morretes, Ponta Grossa, Curitiba, entre outras, todas do 

bairro Araçatuba, PR (fls. 58/60). Juntou abaixo assinado de moradores 

(fl. 61) e várias imagens das péssimas condições daquelas ruas (fls. 

62/116). 

Estabelecendo  o  contraditório,  o  Promotor  de  Justiça 

oportunizou ao Prefeito Municipal apresentar razões escritas, o que foi 

feito em 17 de fevereiro de 2012 (fls. 120/122), sustentando, em síntese, a 

ausência de qualquer indício de omissão por parte do Poder Público. 

Então, o Promotor de Justiça remeteu os autos para o Conselho 

Superior  do  Ministério  Público,  para  os  fins  do  controle  previsto  no 

artigo 9º da Lei 7.347/85. 
 

 
 

5. O início do controle do Conselho Superior do Ministério Público 
 
 

 

O feito subiu ao Conselho Superior do Ministério Público, entrou 

em pauta em 05 de junho de 2012, sendo convertido em diligências: para 

instruir sua decisão de revisão (homologação ou não) da promoção de
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arquivamento, solicitou o Conselho Superior a análise do caso por esse 
 

Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Habitação e 

Urbanismo e a realização por equipe técnica de inspeção no local dos 

fatos (vide fl. 125). 

É o breve relato do essencial. 
 
 

 

6. Error in procedendo. Precipitação. Instrução procedimental 

insuficiente para formação de convicção sobre o mérito do 

procedimento   de   investigação.  Não   esgotamento   de   todas   as 

diligências para o convencimento da inexistência de fundamento para 

a propositura da ação civil pública. 
 

 
 

O  primeiro  aspecto  a  ser  salientado  é  que  o  feito  não  se 

encontrava devidamente instruído para receber a tomada de decisão do 

Promotor de Justiça de Habitação e Urbanismo do Foro de Piraquara 

quanto à inexistência de fundamento para propositura de ação civil 

pública. 

A promoção de arquivamento foi precipitada e configura error in 

procedendo, inquinando o ato ministerial, nulo por vício de vontade, 

especificamente erro sobre a hipótese fática. Ainda não era hora de 

análise do mérito, já que não foram realizadas todas as diligências 

possíveis para a formação do juízo ministerial quanto aos fatos 

noticiados e suas consequências jurídicas.
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As fotografias juntadas pelo Secretário de Obras não constituem 
 

“evidente demonstração de que o problema noticiado foi resolvido”, 

como se denota, aliás, da superveniente oposição ao arquivamento, 

instruída com vários abaixo-assinados (rectius, declarações escritas de 

moradores no sentido que os problemas relatados persistem) e 

fotografias retratando as péssimas condições das vias públicas. 

Antes de dar por encerrada a instrução, o Promotor de Justiça 

não podia deixar de dar aos noticiantes/reclamantes a oportunidade de 

impugnarem a assertiva do Poder Público Municipal de que já teria 

resolvido o apontado problema de infraestrutura urbana. Não poderia 

ter deixado de oportunizar aos interessados o fornecimento de provas 

de que as alegações do Município não traduziriam a verdade dos fatos. 

E, havendo impugnação, instruída com prova fotográfica, era 

imprescindível a realização de inspeção nas ruas dos Bairros Araçatuba 

e São Pedro. 

Ad cautelam, e levando em conta as dimensões do Município, e a 

indisponibilidade dos direitos em questão, era recomendável que, em 

qualquer caso – com ou sem impugnação expressa –, o agente do 

Ministério Público vistoriasse o local dos fatos. Com muito mais razão, 

em havendo impugnação expressa, fundamentada e dotada de 

verossimilhança, haja vista as fotografias juntadas. 

O  error  in  procedendo  do  Promotor  de  Justiça  é  evidente.  A 
 

promoção de arquivamento de fls. 50/51 é precipitada, caracterizando 

manifesta ofensa ao devido processo legal.  No estágio da cognição dos



6  

 
 
 
 
 

 

fatos,  que  era  incompleta,  porque  não  foi  exaurida,  não  poderia  o 
 

agente   ministerial   tomar   sua   decisão   sobre   o   mérito   dos   fatos 

noticiados ex vi de sua atribuição de ajuizar ação civil pública. 

Logo, o caso é de não conhecimento da promoção de 

arquivamento pelo órgão revisor – Conselho Superior do Ministério 

Público,  eis  que  não  cumprida  a  exigência  legal  para  dar-se  por 

encerrada a instrução do inquérito civil ou procedimento preparatório, 

que é, conforme expressamente previsto no artigo 9º da Lei 7.347/95, 

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

Resolução CNMP 23/2007, o de terem sido “esgotadas todas as 

possibilidades de diligências”. 

Não é caso de se aplicar o § 4º do artigo 9º da Lei 7.347/85 (ou do 

inciso II do § 4º do artigo 10 da Resolução PGJ-PR 1928/2008 ou do inciso 

II do § 4º do artigo 10 da Resolução CSMP 23/2007) – não-homologar a 

promoção de arquivamento e designar outro Promotor para oficiar no 

feito – porque a incidência dessa norma pressupõe que a instrução do 

procedimento investigatório tenha sido exaurida, o que não se verifica 

in casu. 

O ato decisório do Promotor de Justiça prolator da promoção de 
 

fls. 50/51 é viciado, nulo, porque maculado por erro de fato evidente. 
 

Como efeito da nulidade da precipitada promoção de 

arquivamento, os autos devem ser devolvidos ao 3º Promotor de Justiça 

do Foro de Piraquara, para que conclua a investigação, realizando as 

diligências necessárias à elucidação dos fatos.
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7.  Legitimação  do  Ministério  Público:  Bens  jurídicos  aparentemente 
 

ofendidos  e  sua  inserção  no  campo  de  atribuições  do  Ministério 
 

Público 
 
 

 

Aproveita-se o ensejo para destacar, não só para o Conselho 

Superior do Ministério Público, mas para o Promotor de Justiça do Foro 

de Piraquara quais bens jurídicos sob tutela do Parquet aparentemente 

encontram-se ofendidos. A importância da questão é mais profunda do 

que se apresenta num apressado olhar. 

Feito isso, passar-se-á a tecer considerações sobre diligências 

investigativas que a situação em tela demanda; sobre quais aspectos do 

problema o conhecimento do Promotor de Justiça é obrigatório para 

que se tenha um bom enfrentamento do caso. 

O  ponto  de  partida  é  o  teor  fático  da  notitia  que  ensejou  a 
 

abertura do procedimento. 
 

O que se noticiou é que as ruas do mencionado assentamento 

humano em Piraquara não contam com um sistema eficiente de 

drenagem das águas das chuvas. Assim, além de ficarem intransitáveis, 

porque formam atoleiros, ocorrem alagamentos, inclusive as águas 

chegam a invadir casas. 

Há, pois, ofensa aparente a direitos individuais indisponíveis 

(direito à moradia digna) e a direito difuso (direito a cidade sustentável, 

notadamente de seus componentes de salubridade ambiental e 

mobilidade urbana).
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Em qualquer dos casos, trata-se de lesões a direitos que estão 
 

sobre o campo de proteção do Ministério Público, incumbido que foi 

pelo Constituinte da proteção dos direitos sociais e individuais 

indisponíveis (artigo 127 e artigo 129, II e III da Constituição da 

República). 

Falta  ou  falhas  na  drenagem  das  águas  das  chuvas  em  área 
 

urbana violam o direito à moradia e o direito à cidade não só dos 

moradores da localidade, mas de todos os cidadãos ou frequentadores 

de Piraquara. 

O Legislador Nacional deixou bem claro no artigo 3º, I, d, da Lei 
 

11.445/2007 que faz parte dos serviços públicos de saneamento básico, 

responsabilidade do Poder Público local, a drenagem e o manejo das 

águas pluviais urbanas: conjunto de atividades, infraestruturas e 

instalações operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de 

transporte, detenção ou retenção para amortecimento de vazões de 

cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas nas 

áreas urbanas. 

O mandamento legal ecoa o já anunciado pelo artigo 2º, I, da Lei 
 

10.257/2001 (Estatuto das Cidades): A República do Brasil garante, em 

todo o território nacional, o direito universal a cidades sustentáveis, 

entendido como direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento 

ambiental,   à   infraestrutura   urbana,   ao  transporte   e   aos   serviços 

públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações.
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Ruas que formam atoleiros, alagados, que não contam com uma 
 

adequada  estrutura  de  drenagem  (bueiros,  galerias  de  escoamento, 

etc.) apresentam-se como fator de proliferação de doenças (dengue, 

por exemplo). Trata-se por isso de uma questão de saúde pública e que 

atinge particularmente os moradores da região. Salubridade ambiental 

é componente essencial do direito humano à moradia digna. 

Por outro viés, as condições precárias de tais vias públicas 

ofendem também o direito à mobilidade urbana. 

Diz a Lei 12.587/2012 que a mobilidade urbana é assegurada por 
 

um “conjunto organizado e coordenado dos modos de transporte, de 

serviços e de infraestruturas que garante o deslocamento de pessoas e 

cargas no território do Município” (artigo 3º). 

As vias públicas, no caso, as ruas, são infraestruturas básicas de 

mobilidade urbana (§ 3º, I, do artigo 3º). Logo, ruas que se alagam ou 

formam atoleiros prejudicam a mobilidade urbana. 

Deve ser colocado em relevo que o primeiro objetivo da Política 

Pública de Mobilidade Urbana que restou definida democraticamente 

para todo o Brasil (=Política Nacional) é justamente o de reduzir as 

desigualdades   e   promover   a   inclusão   social   (artigo   7º,   I,   da   Lei 

12.587/2012). Assim, não devem ser toleradas situações de exclusão 

socioespacial, em que só alguns usufruem de condições urbanas de 

qualidade, especialmente no que toca à salubridade ao local de moradia 

e à mobilidade.
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Observe-se  que  o  dever  da  propriedade  urbana  cumprir  sua 
 

função social, atendendo às necessidades dos cidadãos quanto à 

qualidade de vida, à justiça social e ao desenvolvimento das atividades 

econômicas (artigo 39 da Lei 10.257/01 e § 2º do artigo 182 e inciso XXIII 

do artigo 5º da Constituição do Brasil) não se restringe aos particulares. 

O dever de cumprir com sua função social também é da propriedade 

urbana pública e do seu titular (no caso o Município como pessoa 

jurídica). 

Neste  prisma,  as  vias  públicas  (ruas  e  avenidas),  propriedade 
 

pública urbana, cumprem sua função social quando asseguram 

salubridade ambiental pela eficiente drenagem das águas pluviais e 

quando asseguram condições seguras de mobilidade urbana, fatores de 

qualidade  de  vida  dos  seus  habitantes  e  de  fomento  ao 

desenvolvimento socioeconômico. 

As situações de caos urbano e a persistência de omissões 

injustificadas do Poder Executivo competente legitimam uma atuação 

prioritária do independente Ministério Público para que os direitos à 

cidade, ao saneamento básico, à mobilidade urbana e à moradia digna 

tenham efetividade. 

No caso em tela, portanto, há um poder-dever de agir da 

Promotoria de Justiça local, cujo primeiro passo é o dever de investigar 

para conhecer adequadamente o problema noticiado, eis que, in thesis, 

há fundamento para a propositura de ação civil pública.
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8.   Aspectos   para   serem   esclarecidos   e   diligências   investigativas 
 

pertinentes 
 
 

 

Algumas perguntas são básicas e devem restar respondidas com a 

instrução do procedimento investigatório em tela: 
 

 
 

1. Quando, com quais meios e por qual procedimento (modo) será 

efetivamente resolvido o problema de precariedade das ruas e, 

principalmente, de falta de drenagem pluvial no bairro Planta Araçatuba e 

São Pedro? Os recursos orçamentários para a solução do problema estão 

previstos? O cronograma (prazo previsto para atendimento) atende ao 

princípio da razoabilidade (atendimento prioritário às situações mais 

urgentes)? 

2. O problema noticiado de déficit de infraestrutura urbana ocorre só 
 

na Planta Araçatuba e São Pedro ou se repetem em outras regiões da cidade? 

Em quais? Qual é o plano do Poder Público do Município para enfrentar os 

problemas identificados? 

3. Qual é a política (ou qual é o plano1) do Município de Piraquara para 
 

universalizar  os  serviços  de  saneamento  básico,  inclusive  drenagem  das 

águas pluviais de todas as suas áreas urbanas? 

4.  Qual  é  a  política  (ou  qual  é  o  plano)  de  mobilidade  urbana  do 
 

Município de Piraquara? 

5. Essas políticas/planos estão em conformidade com a Constituição e 

com as Leis Nacionais? Elas foram formuladas observando-se o princípio de 

planejamento e gestão democrática das cidades (Lei 10.257/01, artigo 2º, II; 
 

 
1  

A rigor, seguindo a terminologia legal (vide artigo 182 da Constituição Nacional, artigo 24 da Lei 

12.587/2012; artigo 11 e artigos 19 e 20 da Lei 11.445/2007; artigo 4º da Lei 10.257/01) o plano é o 

instrumento de efetivação da política pública setorial, seja ela de saneamento básico, de mobilidade 

urbana, de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social.
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artigo 43 a 45 e artigos 39 a 42; Lei 11.445/07, artigo 19; Lei 12.587/12, artigo 
 

15)? 
 

6. O Município está asfaltando as ruas sem implantar o sistema de 

drenagem das águas das chuvas? Se está, ex vi o custo adicional de quebrar o 

asfalto para futura implantação das tubulações e bueiros da rede de 

drenagem, há justificativa para essa decisão? 

 

 

Deve ser destacado que os vários diplomas legais nacionais 

editados sobre as várias facetas do direito a cidades sustentáveis e do 

direito à moradia digna indicam que a universalização progressiva de 

tais direitos deve ser promovida por atuação devidamente planejada do 

Poder Público. Que deve ser feito um diagnóstico correto; estabelecidos 

objetivos   e   metas   de  curto,  médio   e   longo  prazo,   e   definidos 

programas, projetos e ações necessárias para atingir os objetivos e 

metas, de modo compatível com os respectivos planos plurianuais e 

com outros planos governamentais correlatos, identificando possíveis 

fontes de financiamento, além da previsão de ações para emergências e 

contingências.  Isso  sem  falar  na  necessidade  de  previsão  de 

mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática da eficiência 

e eficácia das ações programadas. 

Enfim, a promoção do direito à moradia digna, do direito à cidade 

sustentável, especialmente nas suas dimensões de salubridade 

ambiental, mobilidade urbana e saneamento básico, deve ser alcançada 

por meio de políticas públicas formuladas e implementadas pela técnica 

de planejamento e gestão estratégica.
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Nesse sentido, é expresso o artigo 19 da Lei Nacional 11.445/2007 
 

(Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico), bem como o artigo 21 

da Lei Nacional 12.587/20012 (Diretrizes da Política Nacional de 

Mobilidade Pública) e o artigo 2º, IV, o artigo 4º, I, II e III, e os artigos 39 

a 42 da Lei 10.257/2001 (Estatuto das Cidades). 

Observe-se que a exigibilidade, fundamento do ajuizamento de 
 

ação civil pública ou da composição extrajudicial do conflito mediante 

termo de compromisso de ajustamento de conduta, é de que haja uma 

política pública municipal conforme a Constituição e às leis nacionais. 

Que o Município tenha seus planos estratégicos para universalizar o 

direito à moradia digna, à cidade sustentável. E que, progressivamente 

implemente-os. 

Como bem observou José Reinaldo de Lima Lopes (Direito 

subjetivo e direitos sociais: Dilemas do Judiciário no Estado Social de 

Direito   in   FARIA,   José   Eduardo  (organizador).   Direitos   humanos, 

direitos sociais e Justiça, p. 113-143. São Paulo: Malheiros, 1994): os 

direitos sociais (ou a prestações públicas) demandam serviços públicos 

uti universi (e não uti singuli), não remunerados diretamente pelos 

usuários, mas mantidos por meio de impostos. Além disso, a prestação 

do serviço depende da real existência dos meios. Não existindo escolas, 

hospitais e servidores capazes e em números suficientes, o que fazer? 

Prestá-lo a quem tiver tido a oportunidade e a sorte de obter uma 

decisão judicial e abandonar a imensa maioria à fila de espera? Seria isto 

viável de fato e de direito? Mesmo considerando que o serviço público
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deve pautar-se pela universalidade, impessoalidade e pelo atendimento 
 

a quem dele mais precisar e cronologicamente anteceder os outros? 
 

É por isso que o atendimento da demanda dos 

noticiantes/reclamantes pelo Ministério Público não pode se dar de 

forma   desconectada  com   o   problema   de   todos   os   cidadãos   de 

Piraquara em conjunto. 

Além disso, lembra José Reinaldo de Lima Lopes (obra citada), 

que: “Sem os planos, sem os orçamentos, nada de políticas públicas 

pode ser implementado”. 

Os direitos sociais prestacionais dependem, para sua eficácia, de 

uma ação concreta do Estado, dependem da execução de políticas 

públicas e da prestação de serviços públicos. 

Daí o desafio do agente do Ministério Público, para bem atuar, 

compreender políticas públicas e o regime jurídico do planejamento, 

não apenas das contas públicas, mas do desenvolvimento 

socioeconômico. 

Eros Roberto Grau (O direito posto e o direito pressuposto. 4ª ed. 
 

São Paulo: Malheiros, 2002, p. 26) salienta a importância das políticas 

públicas para os operadores do Direito contemporâneo, já que o 

government by policies substitui e aprimora o government by Law, na 

medida em que o Estado dos dias de hoje, de cunho Social, legitima-se, 

antes de tudo, pela realização de políticas, isto é, de programas de ação. 

Maria  Paula  Dallari  Bucci  (O  conceito  de  política  pública  em 
 

Direito. In: BUCCI, Maria Paula Dallari (organizadora). Políticas públicas:
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reflexões sobre o conceito jurídico. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 1-49) 
 

propõe que se entenda como política pública “o programa de ação 

governamental que resulta de um processo ou conjunto de processos 

juridicamente  regulados  –  processo  eleitoral,  processo  de 

planejamento, processo de governo, processo orçamentário, processo 

legislativo, processo administrativo, processo judicial – visando 

coordenar os meios à disposição do Estado e as atividades privadas, 

para a realização de objetivos socialmente relevantes e politicamente 

determinados. Como tipo ideal, a política pública deve visar a realização 

de objetivos definidos, expressando a seleção de prioridades, a reserva 

de meios necessários à sua consecução e o intervalo de tempo em que 

se espera o atingimento dos resultados”. 

Nesse novo paradigma de atuar exigindo políticas públicas e não 

meras intervenções casuísticas, como forma de proteger e promover 

direitos difusos (republicanos) e de tutelar coletivamente direitos 

individuais  indisponíveis  homogêneos  (direitos  humanos 

fundamentais), o Ministério Público, por seus Promotores e 

Procuradores de Justiça, deve ser ator ou agente político indutor do 

planejamento participativo dessas políticas públicas universalizadoras 

dos direitos sociais (ou prestacionais em face do Poder Público). 

O planejamento coordena, racionaliza e dá unidade de fins à 

atuação do Poder Público, diferenciando-se de uma intervenção 

conjuntural ou casuística. O planejamento é essencial para o 

desenvolvimento (direito humano fundamental conforme artigo 1º da
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Declaração   da   Organização   das   Nações   Unidas   e   artigo   170   da 
 

Constituição do Brasil). 
 

Note-se o papel dos Municípios nessa função de planejamento, 

colocado em destaque quando a Constituição de 1988 estabeleceu em 

seu artigo 30, VIII, ser da competência municipal “promover (...) 

adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle 

do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano”. 

José Afonso da Silva (Direito Urbanístico Municipal. 6ª ed. São 

Paulo: Malheiros, 2010, p. 135) é enfático ao defender a 

imprescindibilidade de qualquer entidade pública atuar de maneira 

planejada nos serviços que presta, nos investimentos que realiza, na 

forma como gerencia os recursos públicos, na maneira como influi no 

desenvolvimento econômico e social do país. 

Assim, imperiosa a conclusão de que o planejamento estratégico, 
 

como método, deve ser utilizado em todos os setores das atividades do 

Poder Público. Logo, também no âmbito das políticas municipais de 

drenagem das águas pluviais (componente da política de saneamento 

básico), de moradia digna e de mobilidade urbana. 

Aprofundando    o    raciocínio:    O    planejamento    importa    em 
 

responder as questões de o que o Poder Público fará, onde, quando e 

de que maneira. Há uma relação direta entre bom planejamento e 

eficiência e efetividade da ação estatal. 

Porém,  com  a  democratização  iniciada  com  a  Constituição  de 
 

1988, o planejamento das transformações sociais na direção de uma
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melhoria das condições de vida, propiciando o exercício dos direitos e 
 

deveres da cidadania e a apropriação progressiva dos direitos humanos, 

deve ser formulado de maneira participativa, tal qual prevê o artigo 48, 

parágrafo único, da Lei Complementar n. 101, de 04 de maio de 2000 

(Lei de Responsabilidade Fiscal), os artigos 4º, III, f, 40, § 4º, I, II e III e 44 

da Lei 10.257/2001 (Estatuto das Cidades). 

Com efeito, audiências públicas e debates com a participação da 

população e de associações representativas dos vários segmentos da 

comunidade, a publicidade quanto aos documentos e informações 

produzidos e o acesso de qualquer interessado aos documentos e 

informações produzidos são requisitos essenciais à validade e à 

legitimidade  desse   processo   de  construção   e   implementação  de 

políticas públicas de efetivação dos direitos sociais e, no caso específico, 

dos planos de mobilidade urbana, notadamente de qualificação e 

manutenção das ruas, e de drenagem das águas das chuvas. 

Assim, o primeiro passo é o Promotor de Justiça inteirar-se, junto 

ao Poder Público local (Poder Executivo e Legislativo), mediante 

reuniões e requisições de informações e documentos, da política e dos 

planos  das  políticas  setoriais  de  drenagem  pluvial  e  de  mobilidade 

urbana (especialmente quanto às melhorias e manutenções das ruas), 

inclusive da previsão de atendimento da demanda dos moradores dos 

bairros Planta Araçatuba e São Pedro. 

É a partir desse diagnóstico do estado atual dessas políticas 

públicas  e  de  seus  planos  estratégicos  (ou  da  falta  deles)  é  que  se
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formulará o plano de atuação do Ministério Público para induzir o Poder 
 

Público Municipal a cumprir com seus deveres legais, sem descartar o 

ajuizamento de ação civil pública em face de omissão injusta do 

Município (enforcentement de obrigação de fazer). 

Esse  CAOP  –  HABITAÇÃO  E URBANISMO,  apesar  de  ainda  não 

contar com arquitetos urbanistas em sua equipe técnica, se coloca à 

disposição do Promotor de Justiça para a orientação e apoio necessário 

para o planejamento das diligências instrutórias do procedimento 

investigatório, inclusive da necessária vistoria/inspeção das áreas 

apontadas como carentes de adequada infraestrutura urbana. 
 

 
 

Curitiba, 26 de junho de 2012. 
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