
Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção ao Meio Ambiente 
e de Habitação e Urbanismo – Área de Habitação e Urbanismo

Consulta n. 104.2016

Solicitante: ...a Promotoria de Justiça da Comarca de ...

Ref.: Pedido de providência e representação da Política Militar Estadual à ...a Promotoria

de Justiça de ... com questionamentos sobre cumprimento de mandado de reintegração

de posse coletivo

EMENTA:  MANDADO  DE  REINTEGRAÇÃO  DE  POSSE.
PROCEDIMENTOS  PARA  DESOCUPAÇÃO  PACÍFICA  DE
IMÓVEL. PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS. GARANTIAS E
PROCEDIMENTOS  MÍNIMOS  A  SEREM  OBSERVADOS.
PLANEJAMENTO  DA  OPERAÇÃO.  INTERVENÇÃO  QUE,  EM
NENHUMA  HIPÓTESE,  PODE  EXTRAPOLAR  OS  LIMITES
OBJETIVOS  E  SUBJETIVOS  DA  DECISÃO  JUDICIAL.  ATO
ADMINISTRATIVO  VINCULADO.  VEDAÇÃO  AO  ABUSO  DE
AUTORIDADE E AOS EXCESSOS. DIREITO À MORADIA DIGNA.
SEGURANÇA  JURÍDICA  DA  POSSE  E  INVIOLABILIDADE
CONSTITUCIONAL  DO  DOMICÍLIO.  DIAS  E  HORÁRIOS
PRÓPRIOS.  NECESSIDADE  DE  CADASTRAMENTO  E
AVALIAÇÃO  DO  PERFIL  SOCIAL  DAS  FAMÍLIAS.  PROVISÃO
HABITACIONAL POR PARTE DO MUNICÍPIO.  COMUNICAÇÃO,
DIÁLOGO  E  MEDIAÇÃO  ENTRE  INSTITUIÇÕES  E  A
COMUNIDADE.  ACOMPANHAMENTO  MINISTERIAL  ANTES,
DURANTE E APÓS O CUMPRIMENTO DA ORDEM. ASPECTOS
AMBIENTAIS QUE MERECEM APRECIAÇÃO EM APARTADO.

Em  liça  consulta  da  ...a Promotoria  de  Justiça  da  Comarca  de  ….  sobre

procedimentos  adequados  para  cumprimento  de  mandado  de  reintegração  de  posse

coletivo, com desocupação de imóvel de propriedade da empresa ..., sito à rua ...

Trata-se de questionamento inicialmente dirigido ao agente ministerial  por parte
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do ...o Comando Regional de Polícia Militar, por meio do Ofício ..., no qual comunica a

corporação haver chegado “à conclusão de que a área a ser reintegrada ao autor da ação

cível em epígrafe trata-se de porção de terra localizada em meio a outra área onde, em

totalidade,  concomitante  a  invasão,  evidenciou-se  a  prática  de  crimes  contra  o  meio

ambiente, em especial recursos hídricos ali existentes”. Aventa, ainda, o ….o Comando da

PMPR que “para a eficiência e manutenção da posse que ora se manda reintegrar à

autora da ação cível em tela, faz-se necessária a retirada das pessoas de toda a região

invadida” (fl. 05).

Acompanha o ofício Relatório de Diligências de 14 de julho do corrente ano dando

conta de que a ocupação tem aproximadamente 120 (cento e vinte)  moradores,  com

presença de gestantes (seis) e pessoas com deficiência (duas). 

Diante da provocação, o órgão de execução submeteu consulta a este Centro de

Apoio  Operacional  sobre  “como  pode  a  área  ser  desocupada  dentro  da  legalidade,

visando sempre acabar com a degradação da área de preservação permanente”.

É o relato.

De  plano,  merece  especial  atenção  o  primeiro  questionamento  do  órgão  de

execução, posto não se tratar de caso isolado, mas de um cenário de conflitos fundiários

que se replicam em todo o Estado do Paraná e no país. Primeiramente, urge explicitar o

conceito de conflito fundiário urbano, nos termos do art. 3o, I da Resolução Recomendada

87/2009 do Conselho Nacional das Cidades/Ministério das Cidades:

Art. 3º. Para fins da Política Nacional de Prevenção e Mediação de
Conflitos Fundiários Urbanos, considera-se: 
I.  conflito  fundiário  urbano:  disputa pela posse ou propriedade de
imóvel urbano, bem como impacto de empreendimentos públicos e
privados,  envolvendo  famílias  de  baixa  renda  ou  grupos  sociais
vulneráveis que necessitem ou demandem a proteção do Estado na
garantia do direito humano à moradia e à cidade.
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Face aos direitos fundamentais e aos interesses indisponíveis expostos a ameaça

em tais situações, a Procuradoria-Geral de Justiça do Paraná editou a Recomendação

PGJ  01/2012  às  Promotorias  de  Justiça,  orientando  acompanhamento  judicial  e

extrajudicial das medidas dessa natureza, sobretudo quando há vulneráveis envolvidos

(como se depreende do Relatório da Polícia Militar, à fl. 07, que menciona ao menos duas

pessoas com deficiência e seis mulheres gestantes) e quando a remoção puder gerar

desalojamentos, demandando atuação do Poder Público em provisão habitacional:

Recomendação PGJ-PR 01/2012
2. acompanhem e intervenham em todas as medidas judiciais ou
extrajudiciais  relativas  a  conflitos  fundiários  ou  possessórios
urbanos e rurais que possam resultar em desalojamento de pessoas
em situação de vulnerabilidade:
(...) 
2.2. zelando pela observância dos direitos humanos fundamentais
dos moradores sujeitos à remoção compulsória, especialmente das
crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência e pessoas
em situação de vulnerabilidade;
(...)
4.  zelem para  que sejam cumpridos,  pelos  poderes públicos,  os
deveres inscritos na política de assistência social, de habitação e de
reforma agrária, em especial para que sejam cadastradas e alojadas
adequadamente  as  famílias  e  as  pessoas  sujeitas  a  despejos
forçados.

Com efeito, as mencionadas cautelas refletem a incidência dos direitos humanos,

internacionalmente  reconhecidos  no  Pacto  Internacional  sobre  Direitos  Econômicos,

Sociais e Culturais (PIDESC), ratificado pelo Estado Brasileiro em 1992 (Decreto 591/92).

O teor do direito à moradia adequada, em tal diploma, acha-se esmiuçado no Comentário

Geral  07  do  Conselho  de  Direitos  Humanos  da  ONU  no  que  tange  às  garantias

necessárias em contextos de remoção e/ou despejos forçados. Tais garantias abarcam

desde  a  proteção  aos  grupos  vulneráveis,  incluindo  o  reassentamento  digno  dos
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desalojados, até os aspectos operacionais da execução da ordem de desocupação em si:

10. Las mujeres, los niños, los jóvenes, los ancianos, los pueblos
indÌgenas,  las  minorías  étnicas  y  de  otro  tipo,  asÌ  como  otros
individuos  y  grupos  vulnerables,  se  ven  afectados  en  medida
desproporcionada por la práctica de los desalojos forzosos. En todos
estos grupos las mujeres son particularmente vulnerables a causa
de la discriminación jurÌdica y otras formas de discriminación que
suelen  darse  en  materia  de  derecho  de  propiedad  (incluida  la
propiedad de una vivienda) o del derecho de acceso a la propiedad o
a  la  vivienda,  y  de  su  particular  vulnerabilidad  a  los  actos  de
violencia  y  abuso  sexual  cuando  se  quedan  sin  hogar.  Las
disposiciones contra la discriminación del párrafo 2 del artÌculo 2 y
del  artÌculo  3  del  Pacto  imponen  a  los  gobiernos  la  obligación
adicional  de  velar  por  que,  cuando  se  produzca  un  desalojo,  se
adopten  medidas  apropiadas  para  impedir  toda  forma  de
discriminación.
(…)

15.  Aunque  la  debida  protección  procesal  y  el  proceso  con  las
debidas garantías son aspectos esenciales de todos los derechos
humanos,  tienen  especial  pertinencia  para  la  cuestión  de  los
desalojos forzosos que guarda relación directa con muchos de los
derechos  reconocidos  en  los  pactos  internacionales  de  derechos
humanos. El Comité considera que entre las garantÌas procesales
que se deberÌan aplicar  en el  contexto de los desalojos forzosos
figuran:
a) una auténtica oportunidad de consultar a las personas afectadas; 
b)  un  plazo  suficiente  y  razonable  de  notificación  a  todas  las
personas  afectadas  con  antelación  a  la  fecha  prevista  para  el
desalojo; 
c)  facilitar  a  todos  los  interesados,  en  un  plazo  razonable,
información relativa a los desalojos previstos y,  en su caso, a los
fines a que se destinan las tierras o las viviendas;
d) la presencia de funcionarios del gobierno o sus representantes en
el  desalojo,  especialmente  cuando  éste  afecte  a  grupos  de
personas;
e)  identificación  exacta  de  todas  las  personas  que  efectúen  el
desalojo; 
f) no efectuar desalojos cuando haga muy mal tiempo o de noche,
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salvo que las personas afectadas den su consentimiento; 
g) ofrecer recursos jurídicos; 
y  h)  ofrecer  asistencia  jurÌdica  siempre  que  sea  posible  a  las
personas que necesiten pedir reparación a los tribunales.

16. Los desalojos no deberÌan dar lugar a que haya personas que se
queden sin vivienda o expuestas a violaciones de otros derechos
humanos.  Cuando los afectados por  el  desalojo no dispongan de
recursos,  el  Estado  Parte  deberá  adoptar  todas  las  medidas
necesarias,  en la mayor  medida que permitan sus recursos,  para
que se proporcione otra vivienda, reasentamiento o acceso a tierras
productivas, según proceda

No  que  tange  ao  reassentamento/relocação  das  famílias,  imperativo  que  se

proceda,  antes  da  desocupação, à  análise  do  seu  perfil  sócio-econômico  e  das

alternativas habitacionais de que gozam. A diligência destina-se não só ao planejamento

da operação em si, mas ao planejamento do Município de ... quanto às medidas de apoio,

atendimento, cadastramento e assistência cabíveis, não podendo, em nenhuma hipótese,

o despejo levar à situação de rua. As formas e instrumentos para provisão habitacional,

em várias fases, acham-se lançadas na Consulta 38/2015, em anexo.

Outrossim,  cabe  ao  Ministério  Público  zelar  pela  escorreita  execução  dos

mandados judiciais  de reintegração de posse coletiva,  evitando a violação de direitos

durante  a  operação,  bem como prevenindo e  punindo eventual  abuso de autoridade,

excesso de poder ou exorbitância aos estritos termos da ordem. Nesse sentido, o Manual

de  Diretrizes  Nacionais  para  Execução  de  Mandados  Judiciais  de  Manutenção  e

Reintegração de Posse Coletiva do Ministério do Desenvolvimento Agrário o (em anexo)

contém, atualmente, as regras mínimas a serem observadas pela corporação.

Diante dos contornos do caso em comento, importa salientar, sobretudo, o item 3

da referida normativa, a determinar que, sob nenhum argumento é lícito ampliar o escopo,

inclusive territorial, da decisão/ordem judicial exarada. Transcreve-se:

3 – Dos limites da ordem judicial
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O  cumprimento  da  ordem  judicial  ficará  limitado  objetiva  e
subjetivamente ao que constar do respectivo mandado, não cabendo
à força pública, responsável pela execução da ordem, ações como a
destruição ou remoção de eventuais benfeitorias erigidas no local da
desocupação. 
A força pública limitar-se-á a dar segurança às autoridades e demais
envolvidos na operação.  Se o oficial  de justiça pretender  realizar
ação  que  não  esteja  expressamente  prevista  no  mandado,  o
comandante suspenderá a operação, reportando-se imediatamente
ao juízo competente. Trata-se de ato administrativo vinculado. 
O comandante da operação tem direito de ter acesso ao mandado
judicial  que  determinou  a  manutenção,  reintegração  ou  busca  e
apreensão para conhecer os limites da ordem judicial. 

De se destacar que, sendo a execução do mandado ato administrativo vinculado,

deve se circunscrever aos limites objetivos e subjetivos nele lineados, de modo que é

inadmissível  a ampliação da operação para “a retirada das pessoas de toda a região

invadida”, ainda que, supostamente, ao fito de aumentar “a eficiência e manutenção da

posse” (fl. 05). Para assegurar a fiel execução da ordem, mostra-se indispensável que o

mandado seja instruído com todos dados de caracterização do imóvel e exata delimitação

espacial do mesmo, preferencialmente com mapa, a circunscrever a intervenção. 

É  dizer:  não pode prosperar  a  cogitação  do ...o Comando da PMPR em fazer

“retirada das pessoas de toda a região invadida”, vez que apenas parte dela é objeto de

decisão judicial. Incide, contrariamente, a constelação de garantias fundamentais, entre

elas a segurança jurídica da posse (Comentário Geral 04 sobre PIDESC do CDH/ONU) e

a inviolabilidade constitucional  do domicílio (art.  5o,  XI).  Postura diversa, se intentada,

haverá  ser,  incontinenti,  coibida  e  ensejará  a  responsabilização  dos  comandantes  da

operação e demais membros da corporação diretamente implicados.

Tanto assim que o Superior Tribunal de Justiça, recentemente, pronunciou-se no

sentido de que o planejamento das operações de despejo coletivo são da alçada do

Governador  do  Estado  e  do  Comando-Geral  da  Polícia  Militar,  estando  adstritas  às

diretrizes e normas de direitos humanos, bem como ao princípio da proporcionalidade:
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PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  RECURSO  EM
MANDADO  DE  SEGURANÇA.  OCUPAÇÃO  DO  ISIDORO.
CUMPRIMENTO  DE  ORDEM  DE  REINTEGRAÇÃO  DE  POSSE.
PRETENSÃO  DE  OBSERVÂNCIA DE  DIRETRIZES  E  NORMAS
ATINENTES AOS DIREITOS HUMANOS. EFEITOS NATURAIS DA
DECISÃO  DE  DEMANDA  INDIVIDUAL  SOBRE  TERCEIROS.
POSSIBILIDADE.  ILEGITIMIDADE  ATIVA  AFASTADA.
INCOMPETÊNCIA  DO  ÓRGÃO  PROLATOR.  NULIDADE  DO
ACÓRDÃO.  CORRETA  INDICAÇÃO  DO  GOVERNADOR  DO
ESTADO  E  DO  COMANDANTE-GERAL  DA  PMMG  COMO
AUTORIDADES  SUPOSTAMENTE  COATORAS.  INTERESSE
PROCESSUAL.  EXISTÊNCIA.  INDEFERIMENTO  DA  EXORDIAL
PELA  CORTE  DE  ORIGEM.  TEORIA  DA  CAUSA  MADURA.
INAPLICABILIDADE 
8. O juízo de proporcionalidade a ser realizado quanto ao modo de
intervenção policial  não recai  no Judiciário,  mas na hierarquia da
Corporação, em cujo topo se encontram o Governador do Estado e,
subordinado  a  ele,  o  Comandante-Geral.  Tanto  assim  que  estes
agentes públicos e a cadeia de comando que deles se origina - e
não o magistrado - responderão por eventuais excessos, na medida
de sua culpabilidade
(...)
10. Ao contrário do que asseverou o Tribunal de Justiça mineiro, o
writ  não busca provimento inócuo e genérico. A matéria posta em
discussão envolve a proteção dos direitos à dignidade da pessoa
humana, especialmente no tocante à integridade física, à segurança
e  à  moradia,  consoante  o  disposto  nos  arts.  17  do  Pacto
Internacional  dos Direitos Civis e Políticos, 16 da Convenção dos
Direitos das Crianças e 6º da Constituição Federal.
(...)
12. Não raro, porém, a despeito de toda normatização e do preparo
da  digna  Polícia  Militar,  tais  medidas,  quando  atingem  avultada
população -  na  espécie  dos autos,  trata-se  de 30.000 (trinta  mil)
assentados  -,  vêm  desacompanhadas  da  atenção  devida  à
dignidade da pessoa humana e, com indesejável frequência, geram
atos de violência. Por essa razão, a Suprema Corte e o STJ, nos
precedentes  mencionados,  preconizam  que  o  uso  da  força
requisitada  pelo  Judiciário  deve  atender  ao  primado  da
proporcionalidade.
(STJ.  Recurso  em Mandado  de  Segurança  48.316/MG.  Segunda
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Turma. Relator: Min. Og Fernandes. Julgamento: 17 de setembro de
2015).

 A etapa preparatória da operação é, portanto, central, com a elaboração de plano

de execução próprio e a devida comunicação e transparência para com a comunidade a

ser reintegrada, assim como com os órgãos interessados. Ademais, a documentação de

toda a diligência é obrigatória, com posterior envio ao juízo e à promotoria de relatório

sobre a atividade. Em se mostrando tenso o diálogo entre os órgãos ou entre estes e as

famílias,  recomenda-se  a  mediação por  parte  do  agente  ministerial  consulente,  nos

termos da Resolução 118/2014 do Conselho Nacional do Ministério Público:

Art. 9º A mediação é recomendada para solucionar controvérsias ou
conflitos que envolvam relações jurídicas nas quais é importante a
direta e voluntária ação de ambas as partes divergentes. Parágrafo
único. Recomenda-se que a mediação comunitária e a escolar que
envolvam  a  atuação  do  Ministério  Público  sejam  regidas  pela
máxima informalidade possível. 

Art. 10. No âmbito do Ministério Público: 
I  –  a  mediação  poderá  ser  promovida  como  mecanismo  de
prevenção ou resolução de conflito e controvérsias que ainda não
tenham sido judicializados; 
II  –  as  técnicas do mecanismo de mediação também podem ser
utilizadas na atuação em casos de conflitos judicializados; 
III – as técnicas do mecanismo de mediação podem ser utilizadas na
atuação em geral, visando ao aprimoramento da comunicação e dos
relacionamentos. 
§1º Ao final da mediação, havendo acordo entre os envolvidos, este
poderá ser referendado pelo órgão do Ministério Público ou levado
ao Judiciário com pedido de homologação. 
§2º  A confidencialidade é recomendada quando as circunstâncias
assim exigirem, para a preservação da intimidade dos interessados,
ocasião em que deve ser mantido sigilo sobre todas as informações
obtidas  em todas  as  etapas  da  mediação,  inclusive  nas  sessões
privadas,  se  houver,  salvo  autorização  expressa  dos  envolvidos,
violação  à  ordem  pública  ou  às  leis  vigentes,  não  podendo  o
membro ou servidor que participar da mediação ser testemunha do
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caso,  nem  atuar  como  advogado  dos  envolvidos,  em  qualquer
hipótese.

Sem embargo, considerando o elevado grau de complexidade e sensibilidade, o

estágio de judicialização do conflito  coletivo e a diversidade de instituições e sujeitos

partes  implicadas,  sugere-se  que  qualquer  acordo  entabulado  seja  submetido  à

apreciação  e  homologação  do  juízo  ou  que  a  negociação  seja  levada  a  efeito  em

específica audiência de mediação para tal finalidade, velando-se do novel dispositivo do

art. 565 do Código de Processo Civil em vigor:

Art. 565. No litígio coletivo pela posse de imóvel, quando o esbulho
ou a turbação afirmado na petição inicial houver ocorrido há mais de
ano  e  dia,  o  juiz,  antes  de  apreciar  o  pedido  de  concessão  da
medida liminar, deverá designar audiência de mediação, a realizar-
se em até 30 (trinta) dias, que observará o disposto nos §§ 2o e 4o.
§ 1o Concedida a liminar, se essa não for executada no prazo de 1
(um) ano, a contar da data de distribuição, caberá ao juiz designar
audiência de mediação, nos termos dos §§ 2o a 4o deste artigo.
§ 2o O Ministério Público será intimado para comparecer à audiência,
e  a  Defensoria  Pública  será  intimada  sempre  que  houver  parte
beneficiária de gratuidade da justiça.
§ 3o O juiz poderá comparecer à área objeto do litígio quando sua
presença se fizer necessária à efetivação da tutela jurisdicional.
§  4o Os  órgãos  responsáveis  pela  política  agrária  e  pela  política
urbana da União, de Estado ou do Distrito Federal e de Município
onde se situe a área objeto do litígio poderão ser intimados para a
audiência,  a  fim  de  se  manifestarem  sobre  seu  interesse  no
processo e sobre a existência de possibilidade de solução para o
conflito possessório.
§ 5o Aplica-se o disposto neste artigo ao litígio sobre propriedade de
imóvel.

Ulteriormente,  imprescindível  relevar  que  o  acompanhamento  do  destino  das

famílias desalojadas pela Promotoria de Justiça com atuação na área de Habitação e

Urbanismo em ... é medida que se impõe para a guarida integral do direito à moradia.
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Sobrevindo empeços, nesta seara, poderá o órgão de execução retomar contato com esta

unidade auxiliar para colaboração e apoio no deslinde do caso.

Pela celeridade que o caso exige, remeter-se-ão as presentes orientações à ...a

Promotoria de Justiça de ...para as providências emergenciais, sem prejuízo de análise

mais  pormenorizada  dos  aspectos  ambientais  apontados  (o  que,  repise-se,  demanda

encaminhamento dos Boletins de Ocorrência referentes aos supostos crimes ambientais

ocorridos), sugerindo-se, prontamente, extração de cópias das informações relevantes e

remessa para apreciação da ...a Promotoria de Justiça de ..., com atribuições próprias na

área de Proteção ao Meio Ambiente, ao que se depreende da Resolução PGJ 1743/2016.

É a consulta.

Curitiba, 25 de agosto de 2016.

ALBERTO VELLOZO MACHADO
Procurador de Justiça

Coordenador do Centro de Apoio das Promotorias de Justiça 
de Proteção ao Meio Ambiente e Habitação e Urbanismo

LAURA ESMANHOTO BERTOL
Assessora Arquiteta e Urbanista

THIAGO DE AZEVEDO PINHEIRO HOSHINO
Assessor Jurídico

Rua Marechal Deodoro, 1028, 6º andar, CEP 80.060-010, Curitiba-PR– Tel.: (41) 3250-4870 
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