


























MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
NÚCLEO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE DEFESA DA PROBIDADE

ADMINISTRATIVA
44ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA

Exmº Sr. Ombusdman do Painel de Inspeção do Banco Mundial

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, representado pelo

Promotor de Justiça da 44ª Promotoria da Fazenda Pública da Comarca de Teresina-PI,

instaurou, ainda no ano de 2015, o Inquérito Civil nº 19/2015 (doc. 1), a fim de  apurar

possíveis irregularidades no projeto Lagoas do Norte – Etapa II. 

Para tanto, desde o ano de 2015, realizou várias audiências públicas

com o objetivo de mediar o conflito entre as comunidades atingidas pelo Programa Lagoa

do Norte  - Etapa II e a Prefeitura Municipal de Teresina-PI.

Desde  o  início,  o  Ministério  Público  chamou  a  atenção  para  dois

pontos  fundamentais:  a)  a  observância  da   Norma  Operacional  OP  4.12  do  Banco

Mundial, sobretudo quanto a um dos objetivos genéricos da política do Banco referente a

reassentamento involuntário qual seja “o reassentamento involuntário deve ser evitado

sempre que possível, ou então minimizado, explorando-se todas as alternativas viáveis

para o design do projeto”; b) o cumprimento das  determinações da Lei nº 12.608, de 10

de abril de 2012, mormente o Art. 3º-B: “Verificada a existência de ocupações em áreas

suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou

processos geológicos ou hidrológicos correlatos,  o  município  adotará  as  providências

para redução do risco, dentre as quais, a execução de plano de contingência e de obras

de segurança e, quando necessário, a remoção de edificações e o reassentamento dos

ocupantes em local seguro”.  
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Assim, temos insistido que, ao contrário do que prevê o Projeto Lagoa

do Norte, o reassentamento involuntário não pode ser a primeira e única opção, eis que,

como preceitua a Norma Operacional OP 4.12 do Banco Mundial, a remoção de famílias

do  seu  habitat  natural  deve  ser  evitado  sempre  que  possível,  ante  os  graves  riscos

econômicos, sociais e ambientais que pode causar. Daí  a inistência na necessidade de a

Prefeitura de Teresina em buscar alternativas que possibilitem a permanência das famílias

em suas moradias.

Neste sentido, ainda no mês de outubro de 2015, encaminhamos ao

Secretário Municipal de Planejamento, o Ofício nº 652/2015 (doc 2), alertando que “os

documentos 'Marco de Reassentamento Involuntário das famílias e imóveis afetados pela

implantação da 2ª fase do PLN' e 'Relatório de Avaliação Ambiental e Social – RAAS ' não

apresentam  estudos  ou  laudos  apontando  que  os  imóveis  localizados  ao  longo  da

Avenida Boa Esperança encontram-se em áreas de risco. O mesmo pode-se dizer quanto

a vários imóveis situados nas margens das lagoas, nas avenidas Rui Barbosa e Campo

Maior, objetos de intervenções do programa”. 

Alertamos,  ainda,  que  “ainda  que  existissem  tais  estudos

comprovando a existência de imóveis em áreas de risco, deve-se ressaltar que tal fato,

por si  só, não autorizaria a remoção, eis que, como temos reiterado, o estudo prévio

quanto à possibilidade de permanência das famílias que serão afetadas pelo Programa

Lagoas do Norte  constitui  requisito  sine  qua non para  possível  remoção,  conforme o

Estatuto da Cidade, o Pacto São José da Costa Rica e o Pacto Internacional dos Direitos

Econômicos, sociais e culturais da ONU'. 

Por fim, “insistimos que a remoção é a ultima ratio, ocorrendo apenas

nos casos em que as situações de perigo, de exposição ou de vulnerabilidade não podem

ser  solucionadas  ou  mitigadas,  ou  seja,  não  podem  ser  corrigidas  por  obras  de

engenharia ou redução de vulnerabilidade”.   

Em  reunião  realizada,  no  dia  21  de  novembro  de  2016,  pela

Comissão  Arquidiocesana  de  Direitos  Humanos  (doc  3),  com  a  presença  de

representantes  do  Banco  Mundial,  reiteramos  que  o  Plano  de  Reassentamento
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Involuntário  do Programa Lagoa do Norte descumpria a Norma Operacional  OP 4.12.

Ressalte-se os vários depoimentos dos moradores presentes na reunião.

Ante a inistência da Prefeitura de Teresina em executar o Plano de

Reassentamento  Involuntário,  o  Ministério  Público  do  Estado  do  Piauí,  a  Defensoria

Pública da União e a Defensoria Publica do Estado do Piauí expediram, em março deste

ano, a Notificação Recomendatória nº 01/2019 (doc. 4), recomendando a) A suspensão

de todas as atividades referentes à aplicação dos Editais I e II do Programa Lagoas do

Norte; b) A prévia comunicação ao Ministério Público do Estado do Piauí, à Defensoria

Pública do Estado do Piauí  e à Defensoria  Pública da União no Piauí,  por meio dos

titulares  dos órgãos que emitiram a  presente  notificação recomendatória  em caso de

quaisquer tratativas referentes à remoção, indenização ou reassentamento de moradores

atingidos pelo Programa Lagoas do Norte.

 Em  resposta,  a  Prefeitura  de  Teresina  acelerou  o  processo  de

reassentamento  involuntário.  E  há  um  dado  sui  generis.  Segundo  o  Plano  de

Reassentamento  involuntário,  vários  moradores  serão  reassentados  em  virtude  de

estarem em áreas de risco ou insalubres, porém a Prefeitura de Teresina tem utilizado,

como instrumento legal, a desapropriação por utilidade pública, regulada pela Lei Federal

4.132/62,  alegando que “o imóvel declarado de utilidade pública na forma deste Decreto

se  destina  a  obras  de  requalificação  urbana  e  ambiental,  drenagem,  saneamento,

esgotamento  sanitário  e  implantação  de  vias  de  circulação  e  áreas  de  lazer  e

convivência, inseridas dentro do Programa Lagoas do Norte”.Daí a urgência da presente

Denúncia. Grifo nosso

Em sendo assim, requer-se a intervenção deste Painel de Inspeção

determinando-se 

a) IMEDIATAMENTE A SUSPENSÃO DE QUALQUER PROCESSO

DE  REASSENTAMENTO  INVOLUNTÁRIO  PELA  PREFEITURA  DE  TERESINA  NO

ÂMBITO DO PROGRAMA LAGOA DO NORTE.  

b) que a Prefeitura de Teresina cumpra a Norma Operacional OP 4.12

do Banco Mundial,  e,  assim, busque alternativas  que possibilitem a permanência das
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famílias  em  suas  moradias,  e,  apenas  em  último  caso,  faça  o  reassentamento

involuntário;

c) quanto às famílias que se encontram em áreas de risco,   que a

Prefeitura de Teresina cumpra a Lei nº 12.608, de 10 de abril de 2012, adotando todas “as

providências para redução do risco, dentre as quais, a execução de plano de contingência

e de obras de segurança”. 

Termos em que espera deferimento

 Teresina, 26 de agosto de 2019.

Fernando Ferreira dos Santos

         Promotor de Justiça




