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CAOP – HABITAÇÃO E URBANISMO – Consulta n. 7 – 2012 

Consulente: Promotor de Justiça da Comarca de Xambrê 

Objeto: Inquérito Civil n. MPPR-0155.11.000018-1 

 

 

1. O CASO 

 

1.1. A instauração da investigação  

 

 Em 06 de maio de 2011, o Promotor de Justiça da Comarca de Xambrê 

instaurou este inquérito civil para apurar notícia de irregularidade na doação de 

terrenos da COHAPAR III do Município de Xambrê (fl. 01). 

 A instauração partiu de “denúncia anônima” (fl. 02/04).  

 

1.2. Informações da COHAPAR 

 

 O Gerente Regional da COHAPAR – Umuarama, atendendo a requisição 

ministerial, informou que a COHAPAR recebeu em doação do Município de Xambrê 

uma área de terra de 22.826,10 m2, constantes dos lotes n. 117 e 118 da Gleba 

Patrimônio Xambrê.   

 A doação foi instrumentalizada pela Escritura lavrada às fls. 162 v do livro E-

40 do Tabelionato “.......” da Cidade de Xambrê, em 15/04/92, sendo averbada na 

matrícula 4534 do Registro de Imóveis da Comarca.  

 Nessa área foram edificadas 47 casas (unidades habitacionais) e houve 

reserva de 03 áreas institucionais, medindo, respectivamente, 2.900 m2, 1.000 m2 e 

625,10 m2, totalizando 4.525,10 m2, doadas ao Município de Xambrê, conforme 

Escritura Pública de Doação, averbada na matrícula 4534 (av. 06). (fl. 31).  

 Juntou cópia da matrícula 4.534 do Registro de Imóveis da Comarca de 

Xambrê (fls. 32/34-v.) 
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1.3. Informações do Poder Executivo do Município de Xambrê 

 

 Em 22 de fevereiro de 2012, o Prefeito Municipal de Xambrê informou que 

Assistentes Sociais visitaram os lotes de terras PM3/A, PM3/B-1 e PM3/B-2, de 

propriedade do Município de Xambrê, localizados na COHAPAR III, e constataram 

que cidadãos de baixa renda construíram residências naqueles lotes, sem 

autorização expressa do Município. Não houve doação dos terrenos nem licença 

(alvará) para as edificações.  

 Informou também mais dois casos de ocupação de terrenos do Município 

por pessoas de baixa renda, que nele autoconstruíram suas moradias. Ambos no 

Distrito de “.......”, na Rua “.......”, s.n.  

 O Município não notificou os moradores a desocuparem o imóvel em razão 

da situação social de pobreza dos mesmos (fl. 40). 

 Juntou os relatórios das visitas realizadas pelas Assistentes Sociais (fls. 

41/45).  

   

1.4. A oitiva dos moradores pelo Ministério Público  

 

 Em 14 de março de 2012, o Promotor de Justiça da Comarca de Xambrê ouviu 

os moradores em questão (vide termos de fls. 57/73).  

 

1.5. Resumo da situação individual de cada morador 

 

1.5.1. COHAPAR III – Lote PM3/B1 – “.......” e marido (“.......”).  

 

 “.......” informou às Assistentes Sociais que reside no imóvel em questão há 

quatro anos, e que a residência foi construída com recursos do casal. Ela trabalha 

como empacotadora na empresa “.......”, e o esposo, “.......”, como entregador. A 

renda familiar é de R$ 1.380,00 por mês.  
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 A casa é de alvenaria, sem pintura e sem forro. Possui 05 cômodos. Conta 

com abastecimento de água e energia elétrica (vide fls. 42).  

 Ouvida na Promotoria, “.......” relatou que o terreno em que ela e o marido 

edificaram sua morada foi recebido por cessão verbal do Dr. “.......”, na época 

Prefeito Municipal. Ele autorizou verbalmente que o casal construísse no terreno e 

permitiu a instalação de água e luz. Inclusive o então Prefeito assinou uma 

solicitação à Copel para que fizesse a instalação de energia elétrica.  

 A edificação foi realizada aos poucos. Atualmente, a casa vale uns 

R$ 30.000,00.  

 A máquina da Prefeitura foi quem terraplanou o terreno.  

 Funcionário da Prefeitura “.......” foi quem fez a planta da casa.  

 A mediação do terreno, dividindo-os em três foi feita por funcionários da 

Prefeitura (fl. 68).   

 

1.5.2. COHAPAR III - Lote PM3/B2 – “.......”e família 

 

 Conforme relatório das Assistentes Sociais do Município de Xambrê (fl. 43) 

no Lote PM3/B2 residem a Sra. “.......”, de 23 anos, funcionária pública municipal 

(auxiliar de serviços gerais), com rendimento de R$ 660,00 por mês; seu esposo, Sr. 

“.......”, de 32 anos, trabalhador rural diarista e operário da construção civil, 

percebendo R$ 50,00 por dia trabalhado; e as crianças “.......”, de 3 anos, e “.......”, 

de 9 meses.  

 A residência é de alvenaria. Possui dois cômodos. Há fornecimento de 

energia elétrica. Há ligação clandestina na rede de fornecimento de água, sendo o 

consumo registrado pelo hidrômetro do vizinho (Sr. “.......”).  

 A residência é alugada do Sr. “.......”, por R$ 150,00 mês.  

 Moram lá há seis meses.   

 “.......” foi ouvido na Promotoria em 14 de março de 2012 (fl. 64). Confirmou 

ser inquilino da Sra. “.......” e do Sr. “.......”. Disse que a Sra. “.......” atualmente está 
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morando em uma casa alugada e que pediu para ele e sua família desocuparem o 

imóvel, pois ela e o Sr. “.......” pretendem voltar para lá.  

 Os senhorios, “.......” e “.......”, foram ouvidos na Promotoria (vide fls. 57/61). 

Eles são companheiros, vivendo em unidade familiar estável há 5 anos.  

 “.......”, fotografo, disse (fl. 57/58) que comprou terreno localizado na 

COHAPAR III de um senhor conhecido por “.......”, esposo da Senhora “.......”, que 

reside na COHAPAR IV.  

 Pagou R$ 10.000,0 (dez mil reais) pelo terreno. O contrato foi verbal.  O 

pagamento foi à vista, e obteve um recibo de R$ 9.000,00 da Sra. “.......” (vide cópia 

- fl. 59). 

 “.......” foi informado pelo vendedor que o terreno que ele estava comprando 

(rectius, cuja possa estava adquirindo) era público, mas não teve receio em comprar 

a posse do terreno porque foi levado pela Sra. “.......” (vendedora) à presença do 

Prefeito “.......” e ele, verbalmente, autorizou-o a construir sua casinha.  

 “.......” ficou com a metade do terreno e vendeu a posse sobre a outra 

metade para o Sr. “.......”, o qual, por sua vez, vendeu-a para a Sra. “.......”.  

 O dinheiro auferido com a venda da posse da metade do terreno – 

R$ 10.000,00 - foi utilizado para a construção de sua casa.  

 No total, gastou em torno de R$ 30.000,00 na construção de sua casa.  

 Disse que teve que mudar de casa porque seu irmão tem problemas mentais 

e fugia de casa. Assim, teve que se mudar para uma casa murada. 

 Que aluga a casa no COHAPAR III para a Sra. “.......” e o valor que aufere de 

aluguel ele emprega no pagamento do valor da locação da residência onde vive.  

 Atualmente, seu irmão está acamado, pois sofreu um derrame, não podendo 

mais andar. Por isso, pretende voltar a morar na sua casa na COHAPAR III.  

 A residência em questão só tem luz.  

 Não é cobrado o IPTU (fls. 57/58).  

 Por seu turno, “.......” corroborou as informações prestadas por seu 

companheiro (fl. 60).  
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1.5.3. COHAPAR III – Lote PM3/A – “.......” e esposo (“.......”). 

 

 A Sra. “.......” relatou às Assistentes Sociais que compraram o imóvel há 9 

meses do Sr. “.......”, proprietário de um quiosque na cidade, o qual adquiriu o 

terreno do Sr. “.......”.  

 Pagaram R$ 11.000,00 pela posse do terreno e nele construíram uma casa de 

alvenaria com 05 cômodos, que conta com abastecimento de água e energia 

elétrica.  

 A renda familiar é oriunda da aposentadoria do casal de idosos, perfazendo 

um total de R$ 1.244,00 (- fl. 41).  

 Em 14 de março de 2012, a Sra. “.......” foi ouvida na Promotoria, ocasião em 

que confirmou ter comprado o terreno por R$ 11.000,00 do Sr. “.......”. Que não 

possui documentos. Que o corretor do negócio foi o Sr. “.......”. O pagamento foi 

feito com uma entrada de R$ 8.000,00 e mais três prestações de R$ 1.000,00. Que 

para comprar a nova casa teve que vender sua “casinha”.  

 Investiram na residência R$ 6.000,00.  

 Disse que não tinha conhecimento de que o terreno era pertencente ao 

Poder Público.  

 “.......” tem 70 anos e seu esposo, “.......”, 69.  

 Que não tem onde residir caso seja despejada da sua atual moradia, pois 

investiu todo o seu patrimônio na casa em que hoje vive.  

 Que a casa conta com fornecimento de água e luz e que as contas vêm em 

seu nome (fls. 62/63).  

 O vendedor da posse do terreno, “.......” foi inquirido pelo Promotor de 

Justiça em 15 de março de 2012 (fl. 65). Confirmou tê-la comprado do Sr. “.......” por 

R$ 10.000,00 e a vendido por R$ 11.000,00, quinze dias depois, para a Sra. “.......”. 

Diz que não sabia que o terreno era público. Não possui nenhum documento 

referente à compra e à venda da posse do terreno.  

 

1.5.4. Distrito de ELISA – Avenida Paraná, s.n. – “.......” e família  
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 Em 12 de fevereiro de 2012, as Assistentes Sociais “.......” e “.......” visitaram a 

residência da família composta por “.......”, 34 anos, operário diarista da construção 

civil, “.......”, 25 anos, auxiliar de costura informal, “.......”, 3 anos, e “.......”, 7 anos.  

 A renda familiar declarada foi de R$ 1.300,00 por mês.  

 Moram em uma casa de madeira, de 05 cômodos, com abastecimento de 

água e fornecimento de energia elétrica.  

 “.......” relatou que recebeu o terreno a título de doação, na Gestão do 

Prefeito “.......” há mais ou menos seis anos (fl. 44).   

 “.......” foi ouvido pelo Promotor de Justiça (vide fl. 70) em 15 de março de 

2012, tendo dito que “ganhou” o terreno do Dr. “.......” no último ano da gestão dele 

como Prefeito do Município. O então Prefeito prometeu regularizar a doação, o que 

até hoje ainda não foi feito. Então, com esforço próprio e com ajuda de amigos 

construiu a pequena casa onde mora. Disse que não possui outro imóvel. Que sua 

casa vale hoje aproximadamente R$ 20.000,00. Que o atual Prefeito, Sr. “.......”, foi 

quem autorizou a SANEPAR e a COPEL a fazer as ligações de água e energia elétrica. 

Mora com a esposa e duas filhas.  

 

1.5.5. DISTRITO ELISA – Av. Paraná, s.n. – “.......” e família 

 

 Em visita realizada em 10 de fevereiro de 2012, as Assistentes Sociais “.......” e 

“.......” constataram que em lote dominial do Município de Xambrê, sito na Avenida 

Paraná, s.n., Distrito Elisa, mora a família composta por “.......”, 21 anos, “.......”, 32 

anos, “.......”, 17 anos, “.......”, 3 anos, e “.......”.  

 O Sr. “.......” declarou que a renda familiar é de R$ 950,00, proveniente de 

auxílio-doença recebido por ele, devido a uma fratura no fêmur, do benefício Bolsa-

Família e das diárias rurais de seu cunhado “.......”.  

 Constatou-se que se trata de uma casa de madeira com 04 cômodos, com 

fornecimento de energia elétrica, mas sem abastecimento de água. Assim, eles têm 
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que buscar água na casa da mãe dele, trazê-la em baldes e armazená-las em uma 

caixa d’água (fl. 45).  

 Inquirido pelo Promotor de Justiça, em 15 de março de 2012, o Sr. “.......” 

declarou que “ganhou” o terreno do Dr. “.......” aproximadamente 01 ano do 

término da gestão dele como Prefeito Municipal. Tratou-se de cessão verbal feita 

pelo próprio Prefeito. Com esforço próprio comprou o material para a construção 

da pequena casa em que mora. Não possui outra unidade habitacional. O atual 

Prefeito, “.......” foi quem autorizou a instalação de água e luz na residência onde ele 

mora com a esposa, duas filhas e um cunhado.  

 

1.6. Informações complementares do Prefeito Municipal  

 

 Posteriormente, em 30 de março de 2012, o Prefeito Municipal informou que 

solicitou estudo jurídico para definir qual instrumento será utilizado para regularizar 

a posse das pessoas que moram nos terrenos públicos em questão (direito real de 

uso, doação com ou sem encargo, etc.) (fl. 84).  

 Informou também que os lotes PM3/B-1 e PM3/B-2, ambos da quadra 06 – 

COHAPAR III, Rua João Pessoa, Xambrê, respectivamente com 209,05 m2 e 209,77 

m2 são imóveis dominais, sem destinação alguma, tratando-se de remanescente de 

área doadas à COHAPAR para implantação de loteamento que foi devolvido ao 

MUNICÍPIO DE XAMBRÊ. Igualmente seriam dominiais os lotes 01-A, 01-B e 01-C da 

Quadra 17 do Distrito de Elisa, incorporados ao patrimônio público sem destinação 

alguma (fl. 88 e documentos de fls. 89/95). 

 

1.7. Informação do Diretor de Meio Ambiente do Poder Executivo do Município de 

Xambrê 

 

 Em 09 de maio de 2012, informou o Direito de Meio Ambiente do Poder 

Executivo Municipal que as moradias em testilha não violam normas ambientais (fl. 

95).  
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1.8. Solicitação de análise do caso  

 

 Em 04 de julho de 2012, o Promotor de Justiça da Comarca de Xambrê solicita 

ao CAOP responsável pela área de HABITAÇÃO E URBANISMO a análise do caso, 

especialmente quanto a possilidade de entabular termo de ajuste de conduta com o 

MUNICÍPIO DE XAMBRÊ, visando regularizar a situação de moradia, eis que se 

tratam de pessoas de baixa renda que ocupam bens públicos dominais, inexistindo 

lesão ambiental (fl. 93).  

 

 É o relato do caso.  

 

2. ANÁLISE DO CASO PELO CAOP – HABITAÇÃO E URBANISMO  

 

 Examinadas as informações e documentos constantes dos autos, o CAOP-

HABITAÇÃO E URBANISMO entende que o Promotor de Justiça de Xambrê deverá 

proceder aos seguintes encaminhamentos:  

 

2.1. Verificar se os imóveis ocupados para fins de moradia por famílias de baixa 

renda são efetivamente bens dominiais e não áreas reservadas para equipamentos 

sociais, urbanos ou comunitários (artigo 4º da Lei 6.766/79) 

 

 Não se pode concluir com certeza que todos os terrenos ocupados para fins 

de moradia pelas famílias já identificadas são dominiais.  

 Isso exige a análise das matrículas anteriores, que deram origem às de 

número 8422 (fl. 89), 8423 (fl. 90), 8334 (fl. 91), 8292 (fl. 92), 8.293 (fl. 93) e 8.294 

(fl. 94).  

 Especialmente verificar se não se trata de desmembramento velado de área 

institucional, prevista pelo artigo 4º da Lei 6.766/79 c.c. a Legislação Local, para 

abrigarem equipamentos urbanos, sociais e/ou comunitários, bem como espaços 

livres de uso público.  
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 Com o lote PM3-A (matrícula 8.334 – fl. 91), no qual está hoje assentado o 

casal de idosos “.......” e “.......”, o cotejo entre o documento de fls. 91 com o de fls. 

32/34 (matrícula 4533) mostra que se trata de uma porção da área institucional 

destinada ao Município pela COHAPAR em razão da abertura do loteamento 

COHAPAR III.  

 Da forma como foi feito, o desmembramento das matrículas de área 

originalmente institucional serve ao escopo de elidir o cumprimento ao comando 

normativo do artigo 4º da Lei 6.766/79.  

 Análise ligeira não permite identificar a mudança de finalidade previamente 

definida em lei.  

 Aparentemente, trata-se de um expediente ardiloso para burlar o escopo 

normativo, “dominializando” bens públicos já reservados para serem afetados para 

ser de uso comum do povo ou de uso especial. 

 A reserva legal de área de terra para nele o Poder Público instalar 

equipamentos urbanos, sociais ou comunitários ou para nele manter espaço livre de 

uso público não pode ser burlada, sob pena de perda da qualidade dos 

assentamentos urbanos e da própria cidade.  

 É possível certa flexibilização da localização desses equipamentos públicos, 

mas desde que haja a devida compensação com outro equipamento público, urbano 

ou comunitário nas cercanias, instalado em terreno dominial do Município. Vale 

dizer, é possível remanejar áreas reservadas para uso especial ou uso comum do 

povo, surgidas com a abertura de loteamento, mas desde que isso se dê pelo devido 

processo legal, sem criar prejuízo à cidade e seus moradores. Ou seja: como uma 

troca que atenda de modo suficiente a demanda ou as necessidades dos moradores 

(atuais e futuros = sustentabilidade).  

 Uma cidade sustentável, ambientalmente salubre e socialmente justa não é 

um mero ajuntamento de prédios, mas um sistema complexo que permita o 

exercício da cidadania e todas as atividades humanas essenciais (habitação, lazer, 

comércio, educação, trabalho, etc.).  
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 Moradia adequada não é apenas um teto e quatro paredes, um mero abrigo 

contra as intempéries, mais sim contar com uma unidade habitacional inserida em 

uma cidade bem estruturada.  

 Daí a necessidade dos vazios urbanos, das praças, dos locais de reuniões 

públicas, das Escolas públicas, dos postos das Forças de Segurança Pública, das 

unidades de Saúde, dos Museus, Teatros e Bibliotecas Públicas, dos Centros 

Esportivos, dos pontos de Transporte Coletivo, estacionamentos para veículos 

(inclusive bicicletas), harmonicamente arranjados dentro do espaço urbano.  

 A imperiosidade de se assegurar o direito à moradia digna às pessoas pobres 

(Constituição do Brasil, preâmbulo, artigo 1º, artigo 3º e artigo 6º) não implica licença 

para produção de caos urbanos, nem alforria para descumprir os preceitos e 

procedimentos legais.    

 Enfim, no caso em tela, ao menos no que se refere ao lote PM3-A, não se 

trata de bem dominial, como afirmado várias vezes pelo Prefeito Municipal, 

chegando ao pondo de induzir em erro o Promotor de Justiça da Comarca de 

Xambrê, que chegou a repetir a afirmação do Alcaide no ofício n. 106/2012 de 

encaminhamento deste procedimento para análise deste CAOP. Trata-se, isto sim, 

de área reservada para fins institucionais (equipamentos públicos, sociais, 

comunitários, urbanos ou para vazios para uso comum do povo) por força do artigo 

4º da Lei 6.766/76.  

 Se não houve ainda efetiva afetação de tal terreno para uso especial da 

Administração Pública ou para uso comum do povo, isso é secundário ante a reserva 

legal para tal afetação prevista no artigo 4º da Lei de Loteamentos.  

 Logo, não poderá haver a transmutação de finalidade, ainda que para 

fornecimento de habitação de interesse social a cidadãos pobres, sem a devida 

compensação com os equipamentos urbanos, sociais e comunitários objetos da 

reserva legal.  

 Portanto, imprescindível antes é o Promotor de Justiça de Xambrê verificar, 

requisitando e examinando as matrículas de origem, até o estabelecimento da 

cadeia escritural relevante e pertinente, se com os outros terrenos (lotes PM3/B1 – 
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matrícula 8422; PM3/B2 – matrícula 8423; data urbana 01-A – matrícula 8.290; data 

urbana 01-B – matrícula 8.293 e data urbana 01-C – matrícula 8.294) não ocorre o 

mesmo: fragmentações escriturais que ocultam a natureza de área reservada para 

equipamentos sociais, urbanos ou comunitários de que trata o artigo 4º da Lei de 

Loteamentos.  

 E, identificado o problema, deve o Promotor de Justiça adotar as medidas 

cabíveis para garantir a reparação da lesão ao direito difuso à cidade, mediante 

recuperação ou compensação das áreas institucionais perdidas.  

 

2.2. Sempre que possível, manter os moradores nos locais onde atualmente 

residem 

 

 Sempre que possível, os moradores devem ser mantidos no local onde 

atualmente residem, preservando-se os vínculos sociais, comunitários, 

estabelecidos naquela territorialidade.  

 A segurança jurídica da posse exercida para fins de moradia pode ser obtida 

tanto com o instrumento da doação da terra (previamente autorizada por Lei 

Municipal), como da concessão de direito real de uso para fins de moradia (também 

previamente autorizada por Lei Municipal). 

 Todavia, imprescindível restaurar áreas institucionais ocupadas 

irregularmente, não necessariamente pela reintegração da posse ao Poder Público e 

despejo dos moradores.  

 De fato, a reintegração da posse ao Município, com o consequente despejo 

das famílias de suas atuais moradias, é medida dura, que só deve ser aplicada em 

casos extremos, quando não haja alternativas.  

 Considerando que tais pessoas, em decorrência da situação de pobreza, 

agiram em estado de necessidade, afastando-se a ilicitude do esbulho possessório; 

que as ocupações não são recentes, houve tolerância à sua manutenção, e sobre a 

terra foram construídas edificações, configurando uma situação de assentamento 
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consolidado, haverá custos para o Poder Público com a relocação dos moradores, 

inclusive de ressarcimentos se houver demolições.  

 Por isso, talvez seja mais inteligente (e mais barato para os cofres públicos) 

compensar as áreas institucionais perdidas, constituindo a Municipalidade outras, 

com características equivalentes, na vizinhança.   

 E, se apurado, que ficou mais caro “a emenda do que o soneto”, traduzindo: 

que o Município para restaurar a área institucional precisará dispender recurso com 

aquisição/desapropriação de área particular ou com o ressarcimento aos atuais 

ocupantes, o agente político responsável, no caso o ex-Prefeito, que verbalmente 

autorizou as ocupações de área institucionais e eventualmente mascarou como 

dominais áreas que eram institucionais, deve ser promovida a reparação dos danos 

ao erário e o castigo da improbidade administrativa (se já não tiver ocorrido a 

prescrição).  

 

2.2. Zelar pela universalidade do atendimento: Execução de política pública de 

habitação de interesse social não se confunde com atendimentos individuais 

clientelistas.  

 

 Dispõe a Constituição do Brasil, em seu artigo 23, IX e X, ser competência 

comum dos entes federativos – União, Estados e Municípios – combater as causas 

da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos 

setores desfavorecidos; bem como promover programas de construção de 

moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico.  

 Há várias medidas que o Poder Público pode se valer para cumprir com sua 

obrigação constitucional de assegurar o direito à moradia digna às pessoas que não 

possuem condições financeiras de, por si só, arcarem com os respectivos custos: 

subsídio financeiro (o chamado “aluguel social”); fornecimento de lotes urbanizado; 

fornecimento de lotes urbanizados mais material de construção e assistência 

técnica; fornecimento de unidades habitacionais prontas (casas ou apartamentos); 

etc.  
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 Porém, o mais importante é que o Poder Público atue respeitando os 

deveres de impessoalidade e de universalidade de atendimento. 

 Práticas clientelistas ou de “assistencialismos eleitoreiros“ devem ser 

combatidas, pois não produzem a esperada emancipação e integração social dos 

setores marginalizados da população, além de deixarem de lado as práticas de 

planejamento do desenvolvimento da polis.  

 É preciso pensar no todo. Como bem ressalta 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), é incompatível com o sistema republicano 

prestar direitos sociais apenas a quem tiver a oportunidade ou a sorte de obter uma 

decisão judicial (ou uma providência do Ministério Público) e abandonar a imensa 

maioria à fila de espera. Há que se atender a quem mais precisar e, entre os iguais, 

atender por primeiro aquele que cronologicamente anteceder os outros na 

solicitação da prestação estatal.  

 Por isso, o atendimento da demanda noticiada neste inquérito civil, que 

envolve cinco famílias, não pode se dar de forma desconectada com o problema de 

todos os cidadãos de Xambrê que também necessitam de prestações do poder 

público para usufruir minimamente do direito humano fundamental à moradia 

digna.  

 Logo, a maneira mais adequada do Ministério Público agir nessa questão é 

cobrar o atendimento das cinco famílias identificadas em conjunto com a cobrança 

da política pública local.  

 Afinal, o Município, como deveria ser, já assumiu que tem deveres para com 

a população pobre no que toca à moradia. Resta agora estender esse atendimento 

a todos os que necessitam, mas do jeito certo.  

 Para contribuir com o desenvolvimento do Município de Xambrê, cumpre ao 

agente do Parquet local fomentar as boas práticas da gestão pública.  

 Nessa linha, imprescindível que na formulação da política pública local de 

habitação de interesse social, o Ministério Público zele para que seja feito o devido 
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levantamento das necessidades de moradia abrangendo todo o Município, e que 

diagnóstico seja apresentado com a devida classificação (ou hierarquização) 

mostrando quais pessoas dever ser atendidas prioritariamente.  

 Feito o diagnóstico da situação local, deve-se seguir com o planejamento da 

política pública de atendimento.  

 Essa formulação da política pública há de ser participativa, ex vi das 

disposições do artigo 48, parágrafo único, da Lei Complementar n. 101/2000 (Lei de 

Responsabilidade Fiscal) e dos artigos 4º, III, f; 40, I, II e III; e 44 da Lei 10.257/2000 

(Estatuto das Cidades). Isto é, o processo deve contar com audiências públicas e 

debates com a participação de associações representativas dos vários segmentos 

da comunidade, com publicidade e franco acesso a qualquer interessado aos 

documentos e informações produzidos como requisitos essenciais de validade 

jurídica e legitimidade da decisão política que vier a ser tomada.  

 O Ministério Público é instituição constitucionalmente incumbida da defesa 

do regime democrático (CF, artigo 127). Portanto, um importante campo de 

exercício dessa atribuição são os espaços de democracia participativa previstos na 

legislação. Fazê-los funcionar bem é essencial para o resgate do Político (no sentido 

de cidadãos ativos e responsáveis) de que nos fala Hannah Harendt no curso de 

toda a sua obra.  

 Ademais, o plano de ação governamental na área de carência habitacional da 

população de baixa renda deve também ser estratégico, isso é, com o 

estabelecimento de objetivos de curto, médio e longo prazo; previsão de 

mecanismos de avaliação e revisão periódica dos resultados, metas, bem como da 

eficiência e eficácia das ações programadas; previsão de adequados recursos 

orçamentários e identificação das fontes de financiamento, de modo a se ter 

condições de o plano “sair do papel” e transformar a realidade no sentido almejado.  

 Um bom plano prevê também ações para situações de emergência e 

contingências.  
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 Por fim, o plano de habitação de interesse social local deve ser convertido 

em lei para que se transforme em instrumento de uma política de Estado, 

vinculando os futuros governantes, dentro do horizonte temporal previsto.  

 A função de planejamento anda bastante esquecida, mormente nas esferas 

municipais. Ocorre que o planejamento tem relevantíssimas funções, já que é ele 

que coordena, racionaliza e dá unidade de fins à atuação do Poder Público, 

diferenciando-se de uma mera intervenção conjuntural ou casuística, sendo 

essencial para o processo de desenvolvimento (que também é um direito humano 

fundamental, conforme artigo 1º da Declaração da ONU e artigo 170 da Constituição 

do Brasil).  

 Note-se que o papel do Município em planejar o desenvolvimento da cidade 

foi colocado em destaque na Magna Lex, na medida em que o Constituinte enunciou 

no inciso VIII do artigo 30 ser da competência municipal “promover (...) adequado 

ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do 

parcelamento e da ocupação do solo urbano”.  

 Há uma relação direta entre bom planejamento e a eficiência (e efetividade) 

da atuação do Poder Público.  

 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, depende da execução concreta 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 
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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: 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 e isoladas, como forma de proteger e promover direitos 

difusos (republicanos – por exemplo, o direito à cidade) e de tutelar coletivamente 

direitos individuais indisponíveis homogêneos (direitos humanos fundamentais, 

verbi gratia, uma moradia minimamente digna até para os pobres), 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). 

 Concluindo, mostra-se necessário que o Promotor de Justiça da Comarca de 

Xambrê aproveite a oportunidade que se descortina com a presente demanda, e 

que está retratada neste inquérito civil, para se inteirar junto ao Poder Público local 

acerca das políticas e dos planos de desenvolvimento urbano, de habitação de 

interesse social, de saneamento, de mobilidade urbana, pois, é a partir do 

diagnóstico ministerial sobre o estado atual dessas políticas públicas e de seus 

planos estratégicos (ou da falta deles) é que o agente do Parquet formulará o seu 
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próprio plano de atuação para induzir o Poder Público Municipal a cumprir com seus 

deveres legais para a cidade e seus moradores.  

 São as orientações do CAOP – HABITAÇÃO E URBANISMO, que se mantém 

disposição para esclarecimentos ou outras medidas que se fizerem necessárias.  

 Curitiba, 26 de julho de 2012.  
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