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Resumo 

O direito à cidade é a feição do interesse público no que 
concerne às ações urbanísticas, caracterizando-se pelo 
binômio acessibilidade/participação. A participação 
popular no processo de tomada de decisões, voltada à 
realização do direito à cidade, pode se dar de várias 
maneiras, mas, muitas vezes, não ocorre, mostra-se 
fictícia ou é direcionada para atender determinadas 
classes. Assim, as instituições se mostram como 
instrumento importante na defesa do interesse público 
nos seus diversos matizes. Dessa forma, a presente 
pesquisa visa analisar, em âmbito municipal, a atuação 
do Ministério Público e da Defensoria Pública no controle 
externo sobre a política urbana, no período de 2013 a 
2019, com fins a constatar se as instituições se 
preocupam com as questões concernentes ao direito 
urbanístico, caracterizando-as, ou não, como atores – ou 
até protagonistas – na realização do direito à cidade. 

Introdução  

A Constituição de 1988, pela primeira vez na história 
brasileira, prescreveu um regramento constitucional em 
que a atuação em sede de Política Urbana se funda na 
centralidade do direito à cidade. Com isso, citam-se as 
instituições como a Defensoria Pública e o Ministério 
Público como expressão da participação popular, 
porquanto instados por indivíduos e grupos sociais ou 
mediante ação individual dos agentes públicos neles 
lotados, participam do controle externo sobre as ações 
urbanísticas de diversas formas, entre elas, a 
propositura de ações judiciais. Contudo, a verificação, na 
prática, da atuação destas instituições em matéria 
urbanística, é necessária para que possamos constatar 
se elas possuem papel determinante na consecução de 
direitos e garantias, bem como na realização do direito à 
cidade. 

Material e Métodos 

Utilizou-se de bibliografia jurídica e extrajurídica sobre as 
matérias e que possuam relação com a temática da 
pesquisa, bem como informações obtidas junto às 
instituições e seus núcleos especializados, pelos 
diversos canais de comunicação disponíveis. A técnica 
utilizada foi estudo de caso, onde se analisou a atuação 
institucional em âmbito municipal durante o lapso 
temporal de 2013-2019, sendo feita a comparação do 

protagonismo institucional entre as duas instituições 
estudadas na pesquisa. 

Resultados e Discussão 

Apesar da disposição em sede constitucional, a 
participação popular no processo de tomada de decisões 
urbanísticas, ainda que com a consagração das 
instituições estudadas e em pleno funcionamento, se 
mostra muito pequena. Isso se constata pelos dados 
relativos à propositura de ações judiciais movidas por 
indivíduos ou organizações da sociedade civil 
organizada e que objetivem a tutela coletiva do direito à 
cidade. Tal fato, entretanto, não confere maior 
protagonismo institucional à Defensoria Pública e ao 
Ministério Público, marcados como instituições voltadas 
à defesa do direito à cidade, faceta do interesse público 
no que concerne à Política Urbana. Pragmaticamente, 
estas instituições abandonam o protagonismo acima 
mencionado para atuarem de forma tímida ou, até 
mesmo, omitindo-se de atuarem na seara urbanística, o 
que se constata pela análise da atuação na cidade de 
Ponta Grossa, Paraná.  

Conclusão ou Conclusões 

Conclui-se, portanto, que as instituições estudadas não 
se traduzem como protagonistas na atuação em matéria 
urbanística. Em âmbito local, verifica-se, pelos dados 
coletados, o desinteresse dos agentes públicos lotados 
nestes órgãos, bem como a incapacidade estrutural de 
atuação, deixando de lado um importante papel na 
consecução de direitos e garantias na sociedade, 
comprometendo a realização do direito à cidade. 
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