
 
 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DA 

FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE FLORIANÓPOLIS/SC 

 

Autos nº 5074303-50.2021.8.24.0023  

 
 

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, por 

meio de seu Núcleo de Habitação, Urbanismo e Direito Agrário (NUHAB), 

atuando no interesse dos ocupantes da área objeto da presente demanda, na 

qualidade de custos vulnerabilis, vem, respeitosamente, representada pela Defensora 

Pública que a presente subscreve, apresentar e requerer o que se segue. 

Preliminarmente, requer-se a devida observância às prerrogativas legais 

conferidas aos Defensores Públicos, em especial quanto a concessão de prazo em 

dobro, nos termos do artigo 5º, § 5º da Lei 1060/50 e artigo 128, inciso I da Lei 

Complementar Federal nº. 80/1994 c/c artigo 46, inciso I da Lei Complementar 

Estadual nº. 575. 

 

1. DA CONTEXTUALIZAÇÃO DA LIDE  

 

O objeto da lide, muito antes de versar sobre a tutela possessória, trata 

da vida de, aproximadamente, 100 famílias de baixa renda (em torno de 200 

pessoas, conforme noticiado no Evento 1, INIC1, Página 2), dentre elas crianças e 

adolescentes, que ocuparam pacificamente o imóvel objeto do presente feito no 

último dia 17 de setembro de 2021.  

Segundo relato do Movimento de Lutas nos Bairros (MLB), “são 100 

famílias que se alojaram no local, em geral mulheres negras e mães, trabalhadoras 

e trabalhadores, crianças e idosos” 1, sem-teto, que estariam sofrendo o fardo do 

desemprego e da fome, motivo pelo qual teriam realizado a movimentação para 

reivindicar políticas públicas habitacionais das autoridades públicas e afirmam que 

                                                      
1 https://www.correiosc.com.br/ocupacao-anita-garibaldi-imovel-abadonado-estado-capoeiras/ 



 
 

permanecerão no local até que seja garantida uma solução capaz de garantir o 

direito à moradia digna de todas as famílias2.  

Segundo informações das lideranças do mencionado movimento, a 

ocupação do mencionado imóvel público teria ocorrido por este restar ocioso há mais 

de 10 anos, sem atender a função social da propriedade, enquanto dezenas de 

famílias não possuem garantido o direito à moradia digna no Município de 

Florianópolis.  

Conforme esclarecido pelo Subcomandante do 22º Batalhão da Polícia 

Militar, a ocupação se deu de forma pacífica, sem qualquer tipo de ocorrência 

vinculada à vandalismo ou perturbação: “A ocupação se deu de forma ordeira, não 

tivemos nenhum tipo de ocorrência vinculada à perturbação, depredação ou 

qualquer outro ato de vandalismo. A Polícia Militar não vai adotar nenhum 

procedimento no sentido de desocupá-los ou uma reintegração de posse nesse 

momento. O que estamos fazendo é um relatório para informar o órgão responsável, 

o proprietário, que no caso é o governo do estado, e as tratativas vão ocorrer com o 

governo, com a secretaria responsável. A Polícia Militar pode mediar essas 

tratativas, mas não vai partir da polícia alguma iniciativa no sentido de retirá-los do 

local ou qualquer outra coisa. Havendo determinação judicial para ficar ou sair a 

gente vai fazer o cumprimento legal”3.  

A informação de que dezenas de famílias de baixa renda teriam ocupado 

imóvel público de domínio do Estado de Santa Catarina aportou ao conhecimento 

da Defensoria Pública do Estado na segunda-feira da semana corrente (20/09/2021) 

através da sociedade civil, ocasião em que foi realizada visita ao local a fim de 

averiguar os fatos e zelar pelos direitos das pessoas em situação de vulnerabilidade.  

Conforme consta no relatório em exame, a Defensoria Pública constatou 

que os ocupantes estavam promovendo a limpeza e organização do espaço, que 

                                                      
2 Disponível em: https://www.instagram.com/movimento_de_luta_nos_bairros/. Acesso em 
23.09.2021.  
 
3 Disponível em: https://www.correiosc.com.br/ocupacao-anita-garibaldi-imovel-abadonado-estado-
capoeiras/. Acesso em: 23.09.2021.  
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teriam reservado local destinado ao cuidado de crianças, encontrava-se em 

implementação uma cozinha comunitária no primeiro piso, e havia a distribuição de 

pallets para abrigar as famílias no segundo piso destinado ao seu acolhimento, 

enquanto o terceiro piso estaria interditado.  

Os líderes do movimento informaram à Defensoria Pública que 

reivindicam o acesso à moradia para todas as famílias e a realização de uma reunião 

com o Estado e o Município de Florianópolis a fim de resolver o conflito e averiguar 

alternativas para reassentamento das famílias4.  

A fim de intermediar a composição do conflito, a Defensoria Pública 

contatou a Diretoria de Habitação e Regularização Fundiária, responsável pela 

condução da Política Habitacional do Governo do Estado de Santa Catarina, no dia 

21.09.2021, solicitando o agendamento de reunião para tratar sobre o tema. 

Portanto, antes de mais nada, o caso em exame deve ser analisado com 

muita cautela diante das consequências sociais e econômicas a que uma decisão 

judicial poderá acarretar à vida das famílias que ocupam o local.  

 

2. DA INTERVENÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA COMO CUSTOS 

VULNERABILIS EM LITÍGIOS COLETIVOS POSSESSÓRIOS  

 

O art. 134, caput, da Constituição da República, ao definir a missão da 

Defensoria Pública, dispõe que lhe incumbe a promoção dos direitos humanos e a 

defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, 

de forma integral e gratuita, aos necessitados. A Lei Complementar nº 80, de 1994 

(Lei Orgânica da Defensoria Pública) atrela, ainda, a atuação da instituição à 

primazia da dignidade, a redução das desigualdades sociais, a afirmação do Estado 

Democrático de Direito e a prevalência e efetividade dos direitos humanos e a 

                                                      
4 Disponível em: https://ndmais.com.br/cidadania/pge-sc-foi-acionada-para-reaver-imovel-da-
ocupacao-anita-garibaldi/. Acesso em: 23.09.2021.  
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garantia dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório (art. 3º, 

A).  

Nesse mesmo sentido, o Código de Processo Civil de 2015, preceitua, no 

artigo 185, que a Defensoria Pública exercerá a orientação jurídica, a promoção dos 

direitos humanos e a defesa de direitos individuais e coletivos dos necessitados, em 

todos os graus, de forma integral e gratuita.  

Outrossim, o diploma processual, no parágrafo 1.º, do art. 554, prevê que, 

no caso de ação possessória em que figure no polo passivo grande número 

de pessoas, serão feitas a citação pessoal dos ocupantes que forem 

encontrados no local e a citação por edital dos demais, determinando-se, 

ainda, a intimação do Ministério Público e, se envolver pessoas em situação 

de hipossuficiência econômica, da Defensoria Pública. 

A previsão do § 1.º, do art. 554, do CPC, enseja como consequência 

imediata a transformação da lide, que deixa de ser adstrita aos interesses 

possessórios ou patrimoniais do autor (interesses privados), para alcançar uma 

outra órbita, com vistas a ponderação destes interesses com os direitos 

fundamentais dos ocupantes (hard case), conectadas à preservação de suas 

dignidades, e a cooperação dos sujeitos processuais na construção de uma solução 

consensuada, com o envolvimento dos entes federativos responsáveis pela 

implementação de políticas públicas (interesse público), evitando-se violações de 

direitos humanos. 

Desta forma, o legislador processual determina a intervenção da 

Defensoria Pública, nos chamados litígios coletivos possessórios, na defesa dos 

interesses de pessoas em situação de vulnerabilidade, nos mesmos moldes da 

intervenção do Ministério Público (este como fiscal da lei), porém com atuação 

voltada à guarda dos interesses e direitos fundamentais daquela população ("custos 

vulnerabilis” ou “custos plebis”). 

Diante dos argumentos expostos, a Defensoria Pública, intervém nos 

autos em epígrafe, para nele exercer a função de guardião dos vulneráveis, nos 



 
 

termos do artigo 554, parágrafo 1.º, e 565, parágrafo 2.º, ambos do Código de 

Processo Civil. 

Diante da função da Instituição na tutela dos direitos dos vulneráveis, o 

seu mister se vincula, ainda, à necessidade de se garantir o contraditório, a ampla 

defesa e o devido processo legal e ampla defesa (art. 5º, incs. LIV e LV). 

Sobre o devido processo legal, não se pode olvidar que a participação 

da Defensoria Pública antes da adoção da medida extrema tende a garantir que 

ninguém seja privado de seus bens à revelia de um processo justo, o qual 

pressupõe uma adequada instrumentalização da comunicação processual e da 

assistência jurídica, e, ainda, garante garante às partes os direitos de participação-

influência (art. 9º) e de vedação à decisão surpresa (art. 10), assegurando uma 

adequada participação nos rumos decisórios. 

Outrossim, a obrigatoriedade de intimação da Defensoria Pública antes 

da apreciação da tutela liminar é plena consequência lógica do primado da 

cooperação (art. 60 do CPC) que deve embasar não apenas as partes do litígio, 

configurando-se também como dever ético-legal do magistrado em relação a 

todos os atores processuais e em relação ao cumprimento de seu mister judicante 

que, em última análise, encontra seu fundamento de legitimidade no parágrafo único 

do artigo 1º da CF. 

Ademais, é possível extrair uma função consensual da Defensoria 

Pública, sob o prisma do comando normativo de consensualidade estabelecido pelo 

CPC/2015 (art. 3º, §§ 2º e 3º) e da priorização da resolução consensual dos conflitos 

imposta pela LC nº 80/1994 (art. 4º, inc. II) .O intuito do legislador foi prevenir graves 

e violentos conflitos humanos envolvendo o direito à moradia, a segurança jurídica 

da posse e a remoção forçada de pessoas e coisas, sendo possível compreender 

que a tutela de reintegração possessória somente deveria ser imposta como ultima 

ratio. 

Em suma, trata-se de concluir e reconhecer que se mostra obrigatória a 

intervenção da Defensoria Pública em procedimentos judiciais na qualidade de 

interveniente (e não como simples parte ou representante judicial desta), ante a 



 
 

atribuição constitucional aqui exaustivamente exposta, motivo pelo se requer a 

habilitação da Instituição como custos vulnerabilis, devendo ser intimada de todos os 

atos processuais.  

 

3. DA NECESSIDADE DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO. A IMPORTÂNCIA DA PARTICIPAÇÃO 

DEMOCRÁTICA DE TODOS OS ATORES SOCIAIS. DEMANDA SOCIAL QUE 

ULTRAPASSA OS LIMITES DA LIDE POSTA EM JUÍZO. 

 

Uma das diretrizes do Novo Código de Processo Civil consiste na resolução 

extrajudicial dos conflitos. De acordo com o seu art. 3º, a solução consensual dos 

conflitos é dever do Estado, cabendo a todos os atores da justiça como os juízes, 

advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público estimulá-la.  

Novamente o Novo Código de Processo Civil, no seu art. 139, V, incumbe 

ao magistrado o dever de, a qualquer tempo, promover a autocomposição. Esta 

atividade deve se dar preferencialmente, mas não exclusivamente com o auxílio 

de mediadores e conciliadores. 

 
Art. 139.  O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, 
incumbindo-lhe: 
(...) 
V - promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com 
auxílio de conciliadores e mediadores judiciais; 

 

Seguindo esta diretriz, no procedimento ordinário do Novo Código de 

Processo Civil, o primeiro ato processual consiste na designação de audiência de 

conciliação ou mediação, conforme art. 334.  

A realização desta audiência, salvo manifestação expressa de ambas as 

partes informando o desinteresse deve ocorrer de forma obrigatória. 

No presente caso, a realização de audiência de conciliação/mediação 

também se faz imprescindível pela natureza do objeto em discussão que vai 

além da mera proteção possessória, devendo ser realizada como instrumento 

de pacificação social a fim de promover a melhor resolução do conflito com a 



 
 

participação democrática de todos os envolvidos, inclusive aqueles que 

possuem relação com a causa, mas que não fazem parte do processo, como 

permitir o art. 565, §4º, do CPC, como o Município de Florianópolis, já que sua 

participação pode permitir a solução para o conflito em exame, considerando 

que os réus exigem medidas garantidoras de seu direito à moradia.  

Além disso, é necessário ressaltar que, tratando-se de ocupação com 

significativo número de pessoas, em sua maioria mulheres e crianças, faz-se 

necessário empreender todos os esforços necessários para promover a solução 

pacificada do conflito para impedir eventual remoção forçada ou conflitos que 

coloquem em risco a segurança das pessoas que se encontrem no local, assim 

como dos agentes de segurança e servidores públicos.  

Ademais, é imperioso refletir que eventual remoção forçada tem o 

condão de promover aglomerações desnecessárias que são evitáveis por meio 

da pacificação do conflito em audiência de conciliação em que se permita a 

construção de soluções de forma democrática com a participação de todos os 

interessados.  

Por certo que resta evidenciado o grande clamor social que envolve os 

processos multitudinários de desalijo compulsório, posto que independente da 

presença do Poder Público no feito como parte, o reflexo social instituído pela 

desocupação coletiva determinam, no mínimo o seu conhecimento da lide para tratar 

as suas consequências. 

De outro giro, as demandas dessa natureza envolvem um grau alto de 

litigiosidade, por vezes com raízes históricas na falta de implementação de políticas 

urbanas e sociais que atendesse ao contingente de indivíduos que têm inobservado 

o seu direito à moradia e à cidade. 

Desta feita, tendo-se em apreço a necessidade de reduzir os impactos 

sociais e  diminuir a litigiosidade das ações de remoção coletiva, é necessário que 

seja promovido o diálogo entre as partes e o Poder Público. 

Aliás, qualquer tentativa não-conciliada de desocupação manu militari da 

região pelas forças de segurança públicas, por mais pensada e ordeira que se procure 

programar, muito provavelmente redundará em danos maiores, não só aos imóveis, 



 
 

às famílias ocupantes e à imagem das instituições envolvidas. 

Nesse sentido, a Secretaria de Reforma do Judiciário em parceria com o 

Ministério da Justiça vem publicando pesquisas sobre temas relevantes, tal como 

Soluções Alternativas para Conflitos Fundiários Urbanos, sendo editadas 

recomendações para o tratamento adequado desses conflitos, dispondo acerca da 

audiência de justificação: 

     

“Realização de audiência prévia à decisão sobre o conflito: “A obrigatoriedade 
de realização de audiência de justificação prévia ou de tentativa de 
conciliação visa a assegurar o contraditório e a ampla defesa (CRFB, artigo 
5°, inciso LV), além de proteger a integridade física dos envolvidos, de 
preservar bens e benfeitorias construídas na àrea e, principalmente, de 
possibilitar a solução pacífica das controvérsias.” 

 

Salienta-se que a solução proposta não é inovadora; tamanho é seu 

cabimento e relevância que a previsão de mediação para qualquer tipo de conflito 

possessório, restritos à posse antiga (mais ano e dia)5, constava no Projeto do Novo 

Código de Processo Civil na disposição do art. 565 do CPC6. Entretanto, a nova 

legislação, por influência da bancada ruralista, restringiu as hipóteses de mediação, 

adotando-se a solução intermediária pela codificação. 

Além de trazer dúvidas e de esvaziar o conteúdo da norma, a alteração do 

art. 565, do NCPC contraria a diretriz do Novo Código de Processo Civil no sentido de 

se promover e se estimular a mediação e a resolução extrajudicial de conflitos, já que 

deixou de existir previsão expressa no sentido de se exigir a mediação previamente 

às ações possessórias coletivas de força nova. 

Por outro lado, nada impede que as partes e o magistrado entendam 

devida a realização de mediação em casos que envolvem litígio possessório 

coletivo de força nova. Teresa Arruda Alvim Wambier e outros entendem que no 

caso de o cumprimento da liminar oferecer risco de danos irreversíveis e de grande 
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 GAJARDONI, Fernando da Fonseca. Os Conflitos Coletivos pela posse de Imóveis no Novo CPC. Disponível em: 

http://jota.uol.com.br/os-conflitos-coletivos-pela-posse-de-imoveis-no-novo-cpc 
6

 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. 



 
 

amplitude, é possível, de forma excepcional, a designação de audiência de mediação, 

com base no art. 334, do NCPC. Neste sentido: 

 

Observamos, por fim, que, se for evidente e notório risco de danos 

irreparáveis de grandes proporções decorrentes de concessão inaudita altera 

parte de uma liminar possessória e de sua efetivação em ações com grande 

número de réus, a realidade do caso concreto e a sensibilidade do órgão 

jurisdicional podem permitir a designação de audiência prévia também nas 

ações de força nova coletivas, a teor do que dispõe o art. 334, do CPC de 

2015.Mas se trata, repisamos de algo a ser excepcionalíssimamente 

realizado, dado que a conjugação do art. 558 e 562, do NCPC são 

contundentes acerca da regra da concessão inaudita altera parte e de plano 

(sem audiência de mediação prévia) da liminar possessória de força nova, 

sejam ou não coletivas7 

 

Já para nós, tendo em vista o equívoco na alteração legislativa do art. 565, 

do NCPC e pelo grau de lesividade do cumprimento de uma medida de reintegração 

de posse que envolve um grande número de pessoas, é recomendável a realização 

de mediação previamente ao cumprimento de liminar também nas ações possessórias 

coletivas de força nova. 

As reintegrações de posse com litisconsórcio passivo multitudinário são 

questões naturalmente complexas ligadas a um grave problema social de déficit 

habitacional vivido em todo o país. Elas são reflexo da falta de implementação de 

políticas públicas a cargo de diversos atores sociais, seja em âmbito municipal, 

estadual ou nacional. Além disso, elas sempre envolvem um grupo de pessoas 

vulneráveis, excluídos dos seus direitos básicos de moradia e dignidade da pessoa 

humana.  

Desta forma, resolver os conflitos possessórios não é simplesmente retirar 

à força os ocupantes irregulares de um determinado local sem se preocupar com a 

sua destinação. Faz-se necessário chamar à mesa todos os atores sociais ligados à 

questão do direito à moradia para que eles dialoguem e se mobilizem, realizando a 
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 WAMBIER, Tereza Arruda Alvim. et. al. Primeiros comentários ao novo código de processo civil: artigo por artigo, 1ª ed. São Paulo/SP: 

Editora Revista dos Tribunais, 2015, pág. 931. 



 
 

inclusão social de pessoas desprovidas do seu direito à moradia e que precisam ser 

removidas de determinada área pública ou privada, motivo pelo qual se requer a 

imediata designação de audiência de conciliação com aplicação, por analogia, do 

previsto no art. 565, § 4º, do CPC.  

 

4. DA NECESSIDADE DE OBSERVAR OS PARÂMETROS DISPOSTOS NA ADPF N. 

828 EM CASOS DE CONFLITOS POSSESSÓRIOS COLETIVOS:  

 

No dia 03/06/2021, foi deferida, em decisão proferida pelo Ministro Relator 

Luís Roberto Barroso, medida cautelar nos autos da Arguição de Descumprimento 

de Preceito Fundamental n. 828, que determinou a suspensão, pelo prazo de 6 

meses, de medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, 

desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva 

em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho 

individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores 

a 20 de março de 2020, nos seguintes termos: 

 

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE 

DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TUTELA DO 

DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO 

CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. MEDIDA CAUTELAR 

PARCIALMENTE DEFERIDA.  

I. A hipótese  

1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de 

pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão 

imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas 

ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas 

ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise 

sanitária da COVID-19.  

II. Fundamentos de fato  



 
 

2. O requerente destaca dados da Campanha Despejo Zero, segundo a 

qual mais de 9.000 (nove mil) famílias foram despejadas durante a 

pandemia e em torno de 64.000 (sessenta e quatro mil) se encontram 

ameaçadas de remoção. Noticia de casos de desocupações coletivas 

realizadas sem suporte assistencial às populações, que já se encontravam 

em situação de vulnerabilidade.  

III. Fundamentos jurídicos  

3. No contexto da pandemia da COVID-19, o direito social à moradia (art. 

6o, CF) está diretamente relacionado à proteção da saúde (art. 196, CF), 

tendo em vista que a habitação é essencial para o isolamento social, 

principal mecanismo de contenção do vírus. A recomendação das 

autoridades sanitárias internacionais é de que as pessoas fiquem em casa.  

4. Diante dessa situação excepcional, os direitos de propriedade, 

possessórios e fundiários precisam ser ponderados com a proteção da vida 

e da saúde das populações vulneráveis, dos agentes públicos envolvidos 

nas remoções e também com os riscos de incremento da contaminação 

para a população em geral.  

5. É preciso distinguir três situações: (i) ocupações antigas, anteriores à 

pandemia; (ii) ocupações recentes, posteriores à pandemia; e (iii) 

despejo liminar de famílias vulneráveis. Também merecem solução 

específica: a) ocupações conduzidas por facções criminosas; e b) invasões 

de terras indígenas.  

IV. Decisão quanto a ocupações anteriores à pandemia  

6. Justifica-se a suspensão, por 6 (seis) meses, da remoção de ocupações 

coletivas instaladas antes do início da pandemia. Trata-se da proteção de 

comunidades estabelecidas há tempo razoável, em que diversas famílias 

fixaram suas casas, devendo-se aguardar a normalização da crise sanitária 

para se cogitar do deslocamento dessas pessoas.  

V. Decisão quanto a ocupações posteriores à pandemia  

7. Os agentes estatais poderão agir para evitar a consolidação de 

novas ocupações irregulares, desde que com a devida realocação em 

abrigos públicos ou em locais com condições dignas. Tudo deve ser 

feito com o cuidado necessário para o apoio às pessoas vulneráveis, 

inclusive provendo condições de manutenção do isolamento social.  



 
 

VI. Decisão quanto ao despejo liminar por falta de pagamento  

8. No que diz respeito às situações de despejo por falta de pagamento de 

aluguel, a proibição genérica pode gerar efeitos sistêmicos difíceis de 

calcular em sede de controle concentrado de constitucionalidade, 

particularmente em medida cautelar de urgência. Isso porque a renda 

proveniente de locações, em muitos casos, também é vital para o sustento 

de locadores. Por essa razão, nesse tópico, a intervenção judicial deve ser 

minimalista.  

9. Assim sendo, na linha do que já fora previsto na Lei no 14.010/2020, que 

disciplinou o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações 

Jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do 

coronavírus, suspendo, pelo prazo de 6 (seis) meses, tão-somente a 

possibilidade de despejo liminar de pessoas vulneráveis, sem a audiência 

da parte contrária. Não fica afastada, portanto, a possibilidade de despejo 

por falta de pagamento, com observância do art. 62 e segs. da Lei no 

8.245/1991, que dispõe sobre a locação de imóveis urbanos.  

VII. Conclusão  

1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:  

i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo 

de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas 

ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas 

ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de 

moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou 

familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 

20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de 

calamidade pública (Decreto Legislativo no 6/2020);  

ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às 

ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, 

referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, 

o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde 

que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra 

forma se assegure a elas moradia adequada; e  

iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) 

meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de 



 
 

despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 

1o, da Lei no 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que 

o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de 

despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e 

contraditório.  

2. Ficam ressalvadas da abrangência da presente cautelar as seguintes 

hipóteses:  

i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de 

deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam 

anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá 

acontecer, respeitados os termos do art. 3o-B da Lei federal no 

12.340/2010;  

ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária 

para o combate ao crime organizado – a exemplo de complexos 

habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas – nas quais 

deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam 

envolvidas na prática dos delitos;  

iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e  

iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais 

favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a 

Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de 

proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais 

protetiva prevalece sobre a presente decisão. (ADPF 828 MC/DF, Ministro 

Relator Luis Roberto Barroso, j. 03.06.2021) (g.n).  

 

Assim, tendo em vista que se trata de medida cautelar deferida em sede de 

ação típica do controle concentrado de constitucionalidade, decisão, portanto, com 

eficácia erga omnes e vinculante, tem-se a imposição do cumprimento da decisão e 

observância pelo Poder Judiciário.  

Não se pode olvidar, ainda, que o Conselho Nacional de Justiça 

demonstrou especial preocupação com o tema ao emitir a Recomendação n. 90 que 

orienta ao Poder Judiciário realizar com cautela despejos coletivos durante a 



 
 

pandemia, documento que sequer foi levado em consideração na decisão ora 

impugnada: 

Art. 1o Recomendar aos órgãos do Poder Judiciário que, 

enquanto perdurar a situação de pandemia de Covid-19, 

avaliem com especial cautela o deferimento de tutela de 

urgência que tenha por objeto desocupação coletiva de 

imóveis urbanos e rurais, sobretudo nas hipóteses que 

envolverem pessoas em estado de vulnerabilidade social 

e econômica. Parágrafo único. A avaliação a que se refere o 

caput poderá considerar, dentre outros aspectos, o grau de 

acesso da população afetada às vacinas ou a tratamentos 

disponíveis para o enfrentamento da Covid-19. (g.n) 

 

Ademais, o referido documento orienta que, antes da expedição de 

mandado de desocupação coletiva, o Poder Judiciário verifique se estão atendidas as 

diretrizes estabelecidas na Resolução no 10, de 17 de outubro de 2018, do Conselho 

Nacional de Direitos Humanos, dentre elas avaliar o impacto social, econômico e 

ambiental das decisões judiciais tendo em conta a proteção de grupos em situação de 

vulnerabilidade, inclusive considerando o número de pessoas, grupos e famílias (art. 

7º):  

Art. 2o Recomendar aos órgãos do Poder Judiciário que, 

antes de decidir pela expedição de mandado de desocupação 

coletiva de imóveis urbanos e rurais, verifiquem se estão 

atendidas as diretrizes estabelecidas na Resolução no 10, 

de 17 de outubro de 2018, do Conselho Nacional de 

Direitos Humanos.   

 

Nos termos do art. 15 da referida Resolução (Resolução n. 10 do CNDH), 

há previsão de que, “nas remoções inevitáveis, deve ser elaborado plano prévio de 

remoção e reassentamento”.  

O plano prévio de remoção que, segundo a referida Resolução, é de 

responsabilidade do juiz da causa, deve observar as seguintes diretrizes (art. 16 da 

Resolução n. 10 do CNDH):   



 
 

Art. 16 O plano de remoção, de responsabilidade do/a 

juiz/a da causa, deverá necessariamente observar as 

seguintes diretrizes:  

I - A participação do grupo atingido, através de reuniões 

presenciais, sempre que possível, no local da ocupação, ou 

em local de fácil acesso, em que todos e todas devem ter voz 

assegurada e considerada, sem qualquer tipo de intimidação 

e com respeito às formas de expressão das comunidades 

atingidas, nos termos da Convenção 169/OIT;  

II - Participação de representantes dos órgãos 

responsáveis pela política urbana e rural na elaboração e 

execução do plano, tais como INCRA, Fundação Cultural 

Palmares, FUNAI, Ouvidorias Agrárias, Ministério Público e 

Defensoria Pública, por suas subdivisões especializadas, os 

quais devem aportar ao plano, informações concretas sobre 

as possibilidades de realocação dos grupos deslocados;  

III - É parte essencial do plano, que se oportunize às 

pessoas afetadas, de forma prévia a qualquer ato de 

remoção, informar o número de pessoas, grupos e famílias, 

seu histórico de violações de direitos, além de contemplar 

todos os traços das populações, como classe, gênero, raça, 

orientação sexual, identidade de gênero, idade, deficiência, 

origem étnica, regional, ou nacionalidade;  

IV - Verificada a presença de grupos com necessidade 

de cuidado (como por exemplo, crianças, mulheres, idosos, 

pessoas com deficiência, população LGBTI e imigrantes), 

devem ser tomadas medidas de proteção e acompanhamento 

específico; 

V - Devem ser comunicados da remoção, a Defensoria 

Pública local, ou outro órgão de assistência jurídica, no caso 

de ausência de instalação da primeira na localidade, a 

comunidade e seus apoiadores, além de órgãos de 

assistência social e de direitos humanos; 

VI - Será concedido prazo razoável para a desocupação 

voluntária em assembleia especificamente convocada para 



 
 

essa finalidade, informando às pessoas, grupos e famílias os 

detalhes sobre o cumprimento da ordem judicial;  

VII - Durante a remoção devem estar presentes 

representantes dos órgãos locais de assistência social (CRAS 

e CREAS), de proteção à criança e ao adolescente (Conselho 

Tutelar), de controle de zoonoses e demais órgãos 

responsáveis justificados pelas peculiaridades da população 

atingida;  

VIII - Deve-se garantir a presença de observadores 

independentes devidamente identificados, os quais devem 

estar presentes para monitorar eventuais ilegalidades, tais 

como, excesso no uso da força, violência ou intimidação; 

(...) 

Portanto, verifica-se a necessidade de o Juiz observar as diretrizes 

previstas na Resolução n. 10 do CNDH  em caso de eventual decisão de reintegração 

de posse liminar.  

Desta feita, eventual decisão limitar que determine a reintegração de posse 

de forma liminar, deve condicionar o cumprimento da medida ao reassentamento das 

famílias que ocupam atualmente  o imóvel, a fim de que o Poder Público seja obrigado 

a garantir medidas que assegurem a elas moradia adequada, como preconizou o 

Supremo Tribunal Federal nos autos da ADPF n. 828, observando-se, ainda, os 

parâmetros estabelecidos na Recomendação n. 90 do CNJ e na Resolução n. 10 do 

CNDH.  

 

5. DA AUSÊNCIA DE FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE E A AUSÊNCIA DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS HABITACIONAIS  

 

 Conforme constatado pela Defensoria Pública no dia 20 de setembro de 

2021, o imóvel ocupado não atendia a qualquer finalidade, estando desocupado, não 

havendo qualquer indício de que tivesse sido utilizado para algum fim nos últimos 

anos.  



 
 

 A corroborar com os fatos acima mencionados, além do Estado precário 

em que se constatou o imóvel, a indicar a ausência de qualquer atividade recente no 

local, verificou-se que, em uma das portas, constava informação referente a uma 

“Ficha de Visita Domiciliar”, em nome da Secretaria Municipal de Saúde de 

Florianópolis, datada de 06/07/2016, a indicar que, possivelmente pelo menos desde 

a mencionada data, não houve qualquer destinação ao bem público, ou seja, há mais 

de cinco anos.  

 

 

Segundo relatos dos ocupantes, o Estado deixou de dar qualquer finalidade 

ao prédio público há mais de 10 anos, o que teria motivado a sua ocupação diante da 



 
 

existência de famílias que necessitam de uma moradia enquanto o poder público 

permanece omisso no seu dever de implementar políticas públicas habitacionais e de 

dar função social a seus imóveis.  

A Constituição da República, de 1.988, instituiu um Estado Democrático de 

Direito vocacionado a assegurar “o exercício dos direitos sociais e individuais, a 

liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade [em seus 

diversos prismas, saliente-se] e a justiça como valores supremos de uma sociedade 

fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, 

na ordem internacional, com a solução parcial das controvérsias” (Preâmbulo). 

Vislumbra-se, às claras, o perfil social do Estado brasileiro inaugurado pela 

Constituição de 1988, diante dos valores que a inspiram. 

Nesse sentido, para além de sua dimensão subjetiva e individual, não se 

pode negar que o direito à moradia (art. 6.º) constitui um valor identitário da ordem 

constitucional brasileira (dimensão objetiva), centrada axiologicamente na dignidade 

da pessoa humana (art. 3.º, II) e programaticamente direcionada ao alcance de um 

estado social ideal (uma sociedade livre, justa e solidária, pobreza e marginalização 

erradicadas, desigualdades sociais e regionais reduzidas, e promoção do bem de 

todos, sem discriminações ilegítimas – arts. 3.º, incisos I, III e IV) – não se pode olvidar 

a articulação em torno da emenda popular de reforma urbana, que teve sensíveis 

impactos sobre a Constituição de 1988. 

Um dos desdobramentos da dimensão objetiva do direito fundamental a 

moradia é a imposição de deveres de proteção ao Estado, por força dos quais “os 

órgãos estatais incumbe assegurar níveis eficientes de proteção para os diversos 

bens fundamentais, o que implica não apenas a vedação de omissões, mas também 

a proibição de uma proteção manifestamente insuficiente, tudo sujeito a controle por 

parte dos órgãos estatais, inclusive por parte do Poder Judiciário”i.  

Nesse particular, a Constituição da República de 1988 atribui à União a 

instituição de diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, 

saneamento básico e transportes públicos (art. 21, XX); bem como, à União, aos 

Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios (competência comum), a promoção de 

programas de construção de moradias e melhoria das condições habitacionais e de 



 
 

saneamento básico (art. 23, IX). 

Estas disposições constitucionais, com efeito, preveem um dever solidário 

de agir aos entes federativos, nos seus respectivos âmbitos, de promoção da moradia, 

seja pela construção, seja pela qualificação das edificações existentes – a 

Constituição, com efeito, além da promoção de novas unidades habitacionais, também 

requer a qualificação daquelas já existentes, colorindo o dever de regularização 

fundiária em sua dimensão plena.  

Evidencia-se, ao revés disso, no que tange à implementação do direito à 

moradia no Brasil, a consolidação de um verdadeiro estado inconstitucional de coisas, 

notadamente quando se analisa esse quadro pela ótica dos despejos forçados 

realizados, em ofensa a uma gama de direitos fundamentais (como a vida e a 

integridade física e psíquica), em razão da ausência de políticas públicas de 

atendimento habitacional – o Estado deve se abster de promover despejos forçados 

em áreas públicas e, além disso, apresentar políticas públicas de apoio à pessoas 

situadas em imobiliários particulares, oferecendo-lhes alternativas habitacionais 

adequadas (a ordem constitucional impõe ao Estado, independentemente de sua 

fisionomia federativa, deveres positivos e negativos) 

O patrimônio público não é um fim em si mesmo. Quando não atrelado 

a uma finalidade social de cumprimento dos deveres estatais, sobre a preservação do 

patrimônio estatal recai interesse público de natureza secundária.  Interesse público 

primário, talvez um dos mais importante, é o atendimento dos direitos fundamentais 

dos cidadãos e das cidadãs, notadamente em face das ofensivas do próprio Estado.  

A ocupação em bem público, quando realizada por população vulnerável e 

precarizada, enseja a ponderação de dois interesses públicos diferencialmente 

hierarquizados: o primeiro, secundário, de proteção de bem público sem afetação ao 

cumprimento dos fins estatais; o secundo, primário, de proteção aos direitos 

fundamentais de população vulnerável em face da omissão do Estado na formulação 

de políticas públicas habitacionais, e, de forma imediata, de sua ação de despejo 

forçado. 

Diante dos indícios firmes da ausência de função social atribuída ao imóvel 

até o presente momento, e, de outro lado, a necessidade de garantir o direito à 



 
 

moradia de dezenas de famílias, requer seja indeferido o pedido  de tutela provisória, 

ou, subsidiariamente, a designação para a realização de audiência de 

conciliação/mediação.  

 

DOS PEDIDOS:  

 

Diante do exposto requer-se: 

 

a) A admissão da intervenção institucional da Defensoria Pública do 

Estado de Santa Catarina no presente feito, na qualidade de Custos Vulnerabilis, no 

exercício de sua missão constitucional de promotora dos Direitos Humanos, com a 

observância das prerrogativas dos Defensores Públicos e intimação no nome da 

Defensora que a esta subscreve, com intimação pessoal de todos os atos processuais 

e observado o prazo em dobro para sua manifestação aos autos; 

b) A imediata designação de audiência de conciliação/mediação com 

aplicação, por analogia, do art. 565,  §4º, do CPC;  

c) O indeferimento da tutela de urgência, ou, subsidiariamente, seja 

condicionado o cumprimento da reintegração de posse liminar a comprovação de 

reassentamento das famílias presentes na ocupação de modo a garantir seu direito à 

moradia, nos termos da ADPF n. 828, e mediante a prévia apresentação de plano de 

remoção que atenda aos parâmetros dispostos nos artigos 15 e seguintes da 

Resolução n. 10 do Conselho Nacional de Direitos Humanos.  

 

 

 

Nestes termos, pede deferimento. 

Florianópolis, datado e assinado digitalmente. 

 

ANA PAULA BERLATTO FÃO FISCHER 

Defensora Pública 

 



 
 

i SARLET, Ingo Wolfgang et. Al. Curso de Direito Constitucional. 2.ª ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2013, p. 309.    
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