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“A Defensoria Pública é uma instituição pública que representa a garantia do cidadão em
situação de vulnerabilidade de ter acesso à justiça, por meio de serviços inteiramente gratuitos e de
qualidade.”
(Mauro Benevides, Alessandro Molon e Andre Moura)

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA, no exercício de sua
autonomia, preconizada no §2º do art. 134 da Constituição Federal e no uso de sua competência
legal prevista no art. 4º da Lei Complementar Federal nº 80/94 e no art. 554, § 1° do Código de
Processo Civil, através do Núcleo Especial de Direitos Humanos e da Cidadania (NECID) e a
Coordenadoria de Defesa dos Direitos Humanos, da Cidadania e de Ações coletivas, vem, na
condição de custos vulnerabilis, por meio dos Defensores Públicos que abaixo subscrevem, à
presença de Vossa Excelência, nos termos do art. 335 e seguintes do CPC, apresentar:

CONTESTAÇÃO

DOS VERDADEIROS FATOS:

Excelência, os fatos narrados na Exordial carecem de veracidade, uma vez que esta
comunidade não se encontra ocupando terreno de propriedade da NOVA RESIDÊNCIA
IMÓVEIS LTDA, conforme as provas anexadas à presente contestação.
Mesmo diante de inúmeras dificuldades enfrentadas por essas 250 famílias
(constituindo o seu estado de vulnerabilidade), todas levam ao mesmo motivo: a pobreza e a
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profunda desigualdade social – que são objetos de erradicação elencados na nossa Constituição
Federal (art. 3º, III, CF/88) –, retirando de parte dos brasileiros o acesso à uma moradia digna,
dentre tantos outros direitos fundamentais.
A condição de vulnerabilidade, em linhas gerais, é resultado da falta de acesso de tais
indivíduos e grupos sociais a condições mínimas de bem-estar (inclusive sob a perspectiva do
direito-garantia ao mínimo existencial), ou seja, de acesso aos seus direitos sociais mais básicos,
como saúde, educação, moradia, água e saneamento básico, alimentação, previdência, assistência
social, transporte público, acesso à justiça, entre outros.
O início da construção dessa comunidade se deu no ano de 2019, prosseguindo até os
dias atuais. Vale ressaltar que os motivos iniciais que ensejaram na busca por abrigo, pelos
requeridos, em terreno de sua não titularidade, permanecem até hoje (a tentativa de possuir acesso à
uma moradia digna). Contudo, os problemas foram agravados pela pandemia do coronavírus,
que está, hodiernamente, diante de altas taxas de contaminação e letalidade, aumentando a
vulnerabilidade dessas famílias e exigindo uma maior proteção do Poder Público.
Antes de adentrarmos aos argumentos desta constatação, faz-se necessário pontuar que
logo mais se iniciarão as tratativas entre a comunidade e a Prefeitura de Bayeux (verdadeira
proprietária dos lotes), a fim de solucionar o conflito com a regularização fundiária dos terrenos, em
favor das famílias que fizeram deste lugar sua moradia e cumpriram com a função social da
propriedade, retirando da terra o seu sustento.

PRELIMINARES DE MÉRITO:

I.

DA INTERVENÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA
PARAÍBA COMO “CUSTOS VULNERABILIS” – ART. 554, §1º, DO
CPC/2015. APLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO Nº 10/2018, DO CONSELHO
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NACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS AO CASO CONCRETO E DA LEI
ESTADUAL Nº 11.614/2019.

A - INTERVENÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA COMO
“CUSTOS VULNERABILIS” – ART. 554, § 1º, DO NCPC
Excelência, como é sabido, com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil,
em 18 de março de 2016, tornou-se obrigatória a intimação da Defensoria Pública para atuação nos
autos como “custos vulnerabilis”, ex vi do disposto no artigo 554, § 1º, do NCPC, in verbis:
Art. 554. A propositura de uma ação possessória em vez de outra não
obstará a que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal
correspondente àquela cujos pressupostos estejam provados.
§ 1º 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.
Sendo assim, pugna pela intervenção da Defensoria Pública do Estado da Paraíba,
através dos defensores públicos abaixo signatários, para atuação no presente feito, haja vista tratarse de demanda que envolve grupo de pessoas hipossuficientes, em situação de vulnerabilidade.
Com efeito, trata-se de área atualmente ocupada por 250 famílias, que residem no
local há cerca de 2 anos, todas elas financeiramente hipossuficientes. O que está em jogo,
Excelência, é a preservação da dignidade de todas essas pessoas que residem na área objeto do
presente litígio, é a garantia do princípio constitucional do direito à moradia, este, aliás,
decorrente do princípio constitucional maior da dignidade da pessoa humana, o qual não
pode ser colocado aquém da mera alegação processual de que não existe nulidade sem que
haja demonstração do prejuízo.
Isso não bastasse, o prejuízo é evidente, uma vez que são 250 famílias em situação
de vulnerabilidade que serão despejadas, sem terem para onde ir, de maneira que,
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inevitavelmente, serão jogadas “no asfalto”, sendo, de antemão, condenadas a viverem em
situação de extrema miséria, pois não terão mais, inclusive, de onde retirarem seu sustento.
Registre-se, por oportuno, que “o termo “custos vulnerabilis” tem sido utilizado para
designar as intervenções institucionais da Defensoria Pública em nome próprio, com lastro no seu
interesse constitucional e legal, bem como para “didaticamente, diferenciar a missão institucional da
Defensoria Pública da atuação do Ministério Público, enquanto “custos legis”, passando os
defensores públicos a ser, assim, “guardiões dos vulneráveis” ou “fiscais da efetivação dos direitos
dos vulneráveis” (Júlio Camargo de Azevedo. A Atuação da Defensoria Pública em Favor de
Vulneráveis: Proposta de um Perfil Institucional à Luz da Função Promocional dos Direitos
Humanos. XIII Congresso Nacional de Defensores Públicos. Teses e Práticas Exitosas).
Não é demais salientar que aludida atuação é para além de critérios econômicos,
abrangendo toda e qualquer situação que envolva necessitados organizacionais.
Júlio Camargo de Azevedo elenca os fundamentos jurídicos que legitimam a atuação da
Defensoria Pública na tutela jurídicas das vulnerabilidades, quais sejam: a) a cláusula constitucional
de reconhecimento e não discriminação (artigo 3º, inciso IV, CF/88); b) a missão institucional de
promoção dos direitos humanos (artigo 134, caput, da CF/88); c) as 100 Regras de Brasília sobre
Acesso à Justiça das Pessoas em condição de Vulnerabilidade; d) a cláusula permissiva da Lei
Orgânica Nacional da Defensoria Pública (artigo 4º, inciso XI, LC 80/94).
A finalidade da intervenção da Defensoria Pública na tutela jurídica

das

vulnerabilidades é promover três garantias fundamentais: a) reconhecimento, b) inclusão, c)
participação.
Nesse sentido, Júlio Camargo de Azevedo assevera, ainda, que, “No primeiro eixo,
necessário que a atuação observe a autonomia, a autodeterminação e a auto-identidade do sujeito
vulnerável, única forma de se concretizar o propósito emancipatório do reconhecimento perante o
Sistema de Justiça. No segundo eixo, a inclusão visaria garantir condições para que o sujeito
vulnerável possa, efetivamente, acessar ao Sistema de Justiça (em termos cognitivos, culturais,
econômicos etc.), respeitada sua condição peculiar. Já no terceiro eixo, a participação conferiria ao
sujeito vulnerável a oportunidade de ser o autor de seu próprio destino, garantindo-se não só o
direito ao contato prévio com seu representante legal, mas também o direito à informação, direito ao
comparecimento judicial, direito ao contraditório, direito a ver sua opinião considerada etc”.
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A fim de corroborar a necessidade de intimação da Defensoria Pública para atuação em
demandas possessórias que envolvam grupo de pessoas em estado de vulnerabilidade, transcrevemse os seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA
DEFENSORIA PÚBLICA. NECESSIDADE. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICOPROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Conforme consignado
no decisum agravado, o Tribunal regional concluiu pela necessidade de
intimação do Ministério Público e da Defensoria Pública para intervenção no
feito, em razão de serem os recorridos pessoas hipossuficientes e muitos
deles idosos em situação de risco, sendo certo que a revisão desse
entendimento implica revisão do conjunto probatório dos autos, o que encontra
óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2.O Superior Tribunal de
Justiça entende que é obrigatória a intervenção do Ministério Público nas
ações que envolvam interesse de idoso, se comprovada a situação de risco de
que cuida o art. 43 da Lei 10.741/2003. 3. Em que pese a inaplicabilidade do
dispositivo ao feito, trazemos à reflexão importante questão envolvendo a
normativa prevista no artigo 554, § 1º, CPC/2015, em que se exigea atuação
da Defensoria Pública em casos como o presente: "§ 1º: 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". Conclusão inafastável é que esse
dispositivo busca concretizar a dignidade da pessoa humana,
democratizando o processo, ao permitir a intervenção defensorial.O artigo
almeja garantir e efetivar os princípios do contraditório e da ampla defesa
de forma efetiva. 4. Importante destacar quea possibilidade de defesa dos
vulneráveis, utilizando-se de meios judiciais e extrajudiciais, está prevista no
art. 4º, XI, da LC 80/1994: "Art. 4º São funções institucionais da
Defensoria Pública, dentre outras: (...) XI - exercer a defesa dos interesses
individuais e coletivos da criança e do adolescente, do idoso, da pessoa
portadora de necessidades especiais, da mulher vítima de violência doméstica e
familiar e de outros grupos sociais vulneráveis que mereçam proteção
especial do Estado". 5. A própria recorrente reconhece que não foi apresentada
contestação, no caso, o que por si só comprova o prejuízo advindo da ausência
de atuação da Defensoria Pública. 6. Quanto ao argumento acerca da
inaplicabilidade do Estatuto do Idoso, não se pode conhecer da irresignação,
pois a tese legal apontada não foi analisada pelo acórdão hostilizado.
Ausente, portanto, o indispensável requisito do prequestionamento, o que
atrai, por analogia, o óbice da Súmula 282 do STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal
suscitada". Acrescento que a recorrente não opôs Embargos de Declaração a fim
de sanar possível omissão no julgado. 7. Agravo Interno não provido. (STJ,
AgInt no REsp 1729246, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN DJe
20/11/2018)”
“Agravo de Instrumento. Decisão que, em Ação Civil Pública movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, (I) deferiu pedido de antecipação de
tutela para determinar que a municipalidade retire os moradores da área de alto
grau de risco de deslizamento, com a demolição destes imóveis e o
alojamento adequado dessas famílias;
Av. Monsenhor Walfredo Leal, nº 487, Tambiá, CEP nº 58.020-540, João Pessoa – PB.
Contato: (83) 9 8654-3554 | direitoshumanos.dp@defensoria.pb.gov.br

Assinado eletronicamente por: DIOGO AUGUSTO DE SOUZA ANDRADE - 18/03/2021 10:42:25
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031810421734500000038851602
Número do documento: 21031810421734500000038851602

Num. 40795780 - Pág. 5

(ii) indeferiu o ingresso da Defensoria Pública Estadual para intervir no feito.
Recurso da Defensoria Pública objetivando sua intervenção na lide, em nome
próprio, bem assim a revogação da tutela de urgência e a citação de todos os
ocupantes da área. Parcial admissibilidade. Hipótese em que a presente ação
atinge a esfera jurídica de pessoas em situação de hipossuficiência
econômica, a justificar a intervenção da Defensoria Pública, em nome
próprio, na qualidade de “custos vulnerabilis et plebis”. Inacolhíveis os
demais pedidos. ACP que busca proteção do meio ambiente e da integridade
física dos ocupantes da área, não se confundindo com tutela possessória.
Presentes os requisitos necessários à concessão e manutenção da tutela de
urgência. Recurso parcialmente provido (TJ-SP 2007125582018260000 SP
2007125-58.2018.8.26.000, Rel. Aroldo Viotti, 11 Câmara de Direito Público,
Data da Publicação: 10/07/2018)”.
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE
POSSE. INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA E DO MINISTÉRIO
PÚBLICO. PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ARTIGO 554 DO CÓDIGO
DO PROCESSO CIVIL.
INOBSERVÂNCIA.
REABERTURA
DO
PRAZO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante o parágrafo 1º
do artigo 554 do Código de Processo Civil/2015 observa-se a intimação do
Ministério Público nas ações possessórias em que figure no polo passivo grande
número de pessoas. Determina-se, ainda, a intimação da Defensoria Pública,
na hipótese de a lide envolver pessoas em situação de hipossuficiência
econômica. 2. Escorreita se mostra a decisão judicial que reabre o prazo recursal
em favor da Defensoria Pública e do Ministério Público, tendo em vista que a
sentença, em ação de reintegração de posse, foi proferida e disponibilizada no
Diário de Justiça Eletrônico quando já estava em vigência o atual Código de
Processo Civil. 3. Recurso desprovido”. (TJ-DF 07053538120188070000 DF
0705353-81.2018.8.07.0000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de
Julgamento: 12/09/2018, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe :
17/09/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ante o exposto, ao tempo em que se prequestiona o art. 554, § 1º, do CPC, requer seja
deferida a intervenção da Defensoria Pública no feito, por tratar-se de demanda que, claramente,
envolve grupo de pessoas (250 famílias) em estado de vulnerabilidade.

III – DA RESOLUÇÃO Nº 10/2018, DO CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS
HUMANOS E DA LEI ESTADUAL Nº 11.614/2019
Excelência, importante se faz registrar, ainda, não ter sido observado o que preceitua a
Resolução nº 10, de 17 de outubro de 2018, do Conselho Nacional dos Direitos Humanos.
Mencionada norma dispõe sobre soluções garantidoras de direitos humanos e medidas
preventivas em situações de conflitos fundiários coletivos rurais e urbanos, a qual se encontra em
pleno vigor e deve ser observada por todos os agentes e instituições do Estado, inclusive do sistema
de Justiça (art. 1.°).
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Essa resolução foi criada justamente para regulamentar os casos de conflitos coletivos
pelo uso, posse ou propriedade de imóvel, urbano ou rural, envolvendo grupos que demandam
proteção especial do Estado, como trabalhadores e trabalhadoras rurais sem terra e sem teto, povos
indígenas, comunidades quilombolas, povos e comunidades tradicionais, pessoas em situação de rua
e atingidos e deslocados por empreendimentos, obras de infraestrutura ou congêneres, como ocorre
no presente caso, em que os moradores da Comunidade Aratu, são, em quase sua totalidade, sem
terra e sem teto.
A resolução prevê que os despejos e deslocamentos forçados de grupos que demandam
proteção especial do Estado implicam violações de direitos humanos e devem ser evitados,
buscando-se sempre soluções alternativas, porquanto os direitos humanos das coletividades devem
preponderar em relação ao direito individual.
No caso, trata-se de 250 famílias em situação de vulnerabilidade, as quais residem
no local, não tendo para onde ir, muito menos outra forma de garantirem seu sustento. Isso
não bastasse, até o presente momento, não houve uma preocupação institucional em alocar
essas pessoas em um outro local, caso ocorra a retirada das famílias.
Como se observa, a resolução informa que a propositura de demanda judicial, visando à
retirada forçada de grupos que demandam proteção especial do Estado, sem que seja oferecida
solução adequada, nos termos do capítulo IV desta resolução, viola direitos humanos, devendo a
atuação do Estado ser orientada à solução pacífica e definitiva dos conflitos, primando pela garantia
de permanência dos grupos em situação de vulnerabilidade nas áreas em que vivem, ocupam e
reivindicam, em condições de segurança e vida digna, devendo ser reconhecida a desigualdade das
partes envolvidas nos litígios.
Para garantir os direitos humanos das pessoas envolvidas no litígio, o art. 7º da
resolução prevê:
“Quando se tratar de conflito fundiário coletivo, primando pelos princípios da
cooperação, boa fé, busca da autocomposição e do atendimento aos fins sociais,
bem como do resguardo da dignidade da pessoa humana, proporcionalidade,
razoabilidade, legalidade, publicidade e eficiência, previstos na Constituição
Federal de 1988 e no Código de Processo Civil, o/a juiz/a deverá, antes da
apreciação da liminar, adotar as seguintes medidas:

I - Todos/as os/as afetados/as devem ser pessoalmente citados/as, não se
admitindo citação ficta, nem mesmo sob justificativa de insegurança ou de não
localização das pessoas afetadas;

II - Intimar a Defensoria Pública para o adequado exercício de sua intervenção
obrigatória, independentemente da constituição de advogado pelas partes, para
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exercício de sua missão constitucional de promoção e defesa dos direitos
humanos, na relação jurídico-processual;

III - Zelar pela obrigatória intervenção do Ministério Público nos litígios
coletivos pela posse de terra rural ou urbana, sempre que não for parte, que
deverá atuar no sentido de garantir o respeito aos direitos humanos dos grupos
que demandam especial proteção doEstado afetados pelo conflito;

IV - Designar audiência para que o autor justifique previamente o alegado,
como medida de boa prática processual e realização do princípio da cooperação
e autocomposição, ainda que os fatos, objeto do litígio, datem de período
inferior a ano e dia;

V - Verificar se o autor da ação possessória demonstrou a função social da
posse do imóvel, se comprovou o exercício da posse efetiva sobre o bem e,
cumulativamente, em caso de posse decorrente de propriedade, se apresentou
título válido;
VI - Considerar a dominialidade do imóvel, tanto em ações possessórias
quanto em petitórias, como mecanismo necessário à garantia da correta
utilização do patrimônio público fundiário e combate à grilagem e especulação
imobiliária, devendo para tanto exigir a certidão de inteiro teor da cadeia
dominial do imóvel desde a origem, aferindo o seu regular destacamento do
patrimônio público e aregularidade jurídica e tributária dos imóveis;

VII - 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, grupose famílias, com suas especificidades;

VIII - Realizar inspeção judicial tendo como premissa que tal medida em
conflitos coletivos fundiários é procedimento indispensável à eficiente prestação
jurisdicional nos termos do artigo 126, parágrafo único, da Constituição Federal,
com a devida intimação prévia e pessoal das pessoas afetadas;

IX - Designar audiência de mediação, de acordo com o art. 565 do CPC,
expedindo intimações para comparecimento do Ministério Público, Defensoria
Pública e os órgãos responsáveis pela política agrária e pela política urbana da
União, de Estado ou do Distrito Federal e do Município onde se situe a área
objeto do litígio, devendo estes aportar propostas e informações relevantes para
a solução do conflito, observado o que dispõem os artigos 378 e 380 do CPC”.

Outro ponto de irregularidade a ser ressaltado é a ausência de intimação de
representantes dos órgãos responsáveis pela política urbana e rural na elaboração e execução
do plano, como a Prefeitura Municipal de Bayeux, o Estado da Paraíba, CEHAP, Conselho de
Direitos Humanos, da Criança e do Idoso, e Defensoria Pública, os quais devem aportar ao
plano informações concretas sobre as possibilidades de aquisição da área ou realocação dos
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grupos deslocados, garantindo-se, assim, uma solução pacífica ao conflito, envolvendo
diversos atores sociais. Destaca-se o inciso II do artigo 8º da Resolução nº 10 de 17 de outubro de
2018 do Ministério dos Direitos Humanos/ Secretaria Nacional de Cidadania:
Art. 8º As negociações desenvolvidas perante instâncias do Poder Público que
atuem ou venham a atuar no tratamento de conflitoscoletivos fundiários urbanos
e rurais, seja na esfera extrajudicial, no bojo de um processo judicial ou em
paralelo ao processo judicial, devem se orientar pela busca de soluções
garantidoras de direitos humanos, haja vista a assimetria entre as partes
envolvidas, devendo observar os ditames a seguir descritos:
[...]
II - Participação dos órgãos responsáveis pela política fundiária, bem como
dos órgãos do sistema de justiça, favorecendo a adoção de soluções
consensuais;
(Grifos nossos)

E o artigo 15 da Resolução nº 10 de 17 de outubro de 2018 do Ministério dos Direitos
Humanos/ Secretaria Nacional de Cidadania determina que “Nas remoções inevitáveis, deve ser
elaborado plano prévio de remoção e reassentamento.”
Ademais, vale ressaltar que no âmbito estadual, vigora a Lei nº 11.614/2019 que
instituiu a Comissão Estadual de Prevenção à Violência no Campo e na Cidade, com o objetivo
de mediar os conflitos fundiários no campo e na cidade, nos moldes da Convenção 169 da OIT, da
Lei Federal nº 8.629/1993, dos Decretos Federais nº 4.887/2003 e 6.040/2007. A competência da
Comissão Estadual e Prevenção à Violência no Campo e na Cidade, conforme o artigo 4º da Lei nº
11.614/2019 do Estado da Paraíba, é:
Art. 4º Compete à Comissão Estadual de Prevenção à Violência no Campo e na
Cidade - COECV:

I - receber denúncias sobre quaisquer ameaças, atentados e atos deviolência
extrajudicial em conflitos agrários;

II - desenvolver estudos, projetos e ações coordenadas com vistas a prevenir,
combater e erradicar a violência no campo e na cidade, relativa a conflitos
fundiários;

III - avaliar as medidas necessárias a serem adotadas em ações possessórias
coletivas e reivindicatórias, inclusive dialogando com o Ministério Público e
o Poder Judiciário por ocasião do cumprimento pelo Poder Executivo de
decisões judiciais de reintegração/manutenção de posse;

IV - sugerir medidas para agilizar o andamento dos processos administrativos
e judiciais referentes à regularização fundiária urbanae rural;
V - sugerir medidas para assegurar que, no cumprimento das decisões judiciais,
sejam respeitados os direitos humanos dos envolvidos em conflitos fundiários e
agrários;
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VI - estimular o diálogo e a negociação entre os órgãos governamentais e a
sociedade civil organizada, com o objetivo de alcançar soluções pacíficas nos
conflitos fundiários e agrários;

VII - elaborar, semestralmente, relatório circunstanciado sobre as decisões
judiciais referentes a ações possessórias e reivindicatórias expedidas no Estado
da Paraíba, identificando as comarcas e regiões com maior grau de incidência de
conflitos fundiários;
VIII - elaborar um Plano Estadual de Enfrentamento à Violência no Campo e
na Cidade, contendo as diretrizes para o cumprimento pelo Poder Executivo de
decisões judiciais de reintegração/manutenção de posse.
(Grifos nossos)

As autoridades competentes devem justificar fundamentadamente a eventual
impossibilidade de cumprimento das medidas sugeridas pela Comissão Estadual de Prevenção
à Violência no Campo e na Cidade (art. 4º, parágrafo único, da Lei nº 11.614/2019 do Estado da
Paraíba). Por fim, ressalta-se que a Defensoria Pública do Estado integra a Comissão Estadual de
Prevenção à Violência no Campo e na Cidade, consoante as alíneas “b” e “e”, inciso II, artigo 5º da
Lei nº 11.614/2019 do Estado da Paraíba, reforçando a importância da sua atuação no presente caso.
Todas essas medidas têm como objetivo dirimir e/ou evitar os desalojamentos
que ensejam em outras violações de direitos humanos, ao suprimir a moradia de indivíduos ou
torná-los ainda mais vulneráveis. Essas pessoas afetadas pelo desalojamento, em sua maioria
(talvez em sua totalidade), não são capazes de assegurar sua própria subsistência, sendo
necessário o Estado tomar medidas efetivas, de formar a fornecer um domicílio alternativo ou
um assentamento ou acesso a terras produtivas.
Deste modo, a prática de desalojamentos forçados viola claramente os direitos
fundamentais protegidos, em destaque para o direito à vida, o direito a segurança pessoal, direito
da não interferência na vida privada, família e casa, o direito ao gozo pacífico de bens, e o direito à
moradia digna.
Conforme os comentários do Comitê dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da
ONU, tem-se que:
As proteções processuais que devem ser aplicadas no caso de
desalojamentos forçados incluem entre outras: a) uma oportunidade de
consulta verdadeira com as partes afetadas; b) aviso prévio e adequado aos
afetados; c) facilitar a todos os desalojados, num prazo razoável,
informações sobre o desalojamento proposto e, se for o caso, a que fim se
destina o uso da terra ou casa; d) no caso de se tratar do desalojamento de
grupos de pessoas, devem estar presentes funcionários ou representantes do
Governo; e) todas as pessoas que efetuam o desalojamento devem
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identificadas de forma apropriada; f) o desalojamento não deve ser feito em
dias de mau tempo ou à noite,a não ser que as pessoas afetadas estejam de
acordo; g) provisãode recursos legais; e h) providenciar recursos legais; i)
sempre que seja possível, oferecer assistência jurídica a aqueles que
necessitem pedir recompensas nos tribunais.

II.

DO ERRO NA ATRIBUIÇÃO DO VALOR DA CAUSA

Excelência, subsidiariamente ao pedido de reconhecimento da inadequação da via
eleita, impugna-se o quantum atribuído pela requerente desta ação ao valor da causa (Id. 26478321),
quantia arbitrária de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), NÃO SENDO ESTE O VALOR DO
TERRENO COM 12 LOTES, vizinho a um condomínio fechado em que um só lote custa essa
msma quantia. Vale salientar que o Código de Processo Civil estabelece, em seu artigo 292, inciso
IV, a forma de cálculo precisa para o caso em questão. In verbis:
Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e
será:
IV - na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, o valor de

avaliação da área ou do bem objeto do pedido;
Assim, como preceitua a doutrina processual, a importância da fixação correta do valor
da causa está relacionada às inúmeras interferências que a mesma tem sobre o processo. Conforme
o autor Daniel Amorim1 (NEVES, 2018, p. 606)
“A exigência de atribuição ao valor da causa decorre de diversos reflexos
que esse requisito gera sobre o processo :
a) determinação de competência do juízo segundo as leis de organização
judiciária, como a fixação de competência dos "Foros Regionais";
b) definição do rito procedimental (comum e sumaríssimo);
c) recolhimento das taxas judiciárias;
d) fixação do valor para fins de aplicação de multas, no caso de deslealdade
ou má-fé processual, que sempre leva em conta o valor da causa, seja para
fixá-las em percentual desse valor, seja para desprezá-las quando o valor da
causa for irrisório ou inestimável;
e) fixação do depósito prévio na ação rescisória no valor correspondente a
5% do valor da causa (do processo originário - art. 968, 11, do Novo CPC);
f) nos inventários e partilhas o valor da causa influi sobre a adoção do rito
de arrolamento”.
O autor ainda acrescenta (AMORIM, 2018, P. 607):
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“Há um ponto importante nesse tocante. Em razão do disposto no § 1°, II doart. 330 do
Novo CPC, é inepta a petição inicial quando formulado pedido genérico quando a lei
exigir o pedido determinado. Trata-se, à evidência, deum exagero formal que contraria
o espírito no novel diploma legal, transformando inexplicavelmente um vício
manifestamente sanável em insanável. De qualquer forma, será um grande risco a
parte nas ações de divisão, demarcação e reivindicação elaborar o pedido genérico
diante da exigência do inciso IV do art. 292 do Novo CPC”.

DO MÉRITO

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
REQUISITOS DO ARTIGO 927 DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA.
HIPÓTESE DE IMPROCEDÊNCIA. CARÊNCIA DE AÇÃO.
AFASTAMENTO.

1. Não tendo os autores da ação de reintegração se desincumbido do ônus
de provar a posse alegada, o pedido deve ser julgado improcedente e o
processo extinto com resolução de mérito.
2. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp 930.336/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2014, DJe 20/02/2014).

Não tendo o autor da ação de reintegração se desincumbido do ônus de provar a posse
alegada, o pedido deve ser julgado improcedente e o processo extinto com resolução de
mérito. STJ. REsp 930336-MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em
6/2/2014 (Info535).
Conforme o julgado acima transcrito, o qual deu origem ao Informativo nº 535 do STJ,
faz-se importante ressaltar a Teoria da Asserção, escolhida pelo STJ, a fim de explicitar o direito de
ação.
As condições da ação, dentre elas o interesse processual e a legitimidade ativa,
definem-se da narrativa formulada inicial, não da análise do mérito da
demanda(teoria da asserção), razão pela qual não se recomenda ao julgador, na
fase postulatória, se aprofundar no exame de tais preliminares.
STJ. 3ª Turma. REsp 1561498/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em
01/03/2016.
Tem prevalecido na jurisprudência do STJ o entendimento de que a aferição das
condições da ação deve ocorrer in status assertionis, ou seja, à luz das
afirmações do demandante(Teoria da Asserção).
STJ. 2ª Turma. REsp 1395875/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em
20/02/2014.
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A teoria da asserção (in status assertionis) é considerada uma teoria intermediária entre
a teoria abstrata pura e a teoria eclética. Para essa corrente doutrinária a presença das condições da
ação deve ser analisada pelo juiz com os elementos fornecidos pelo próprio autor em sua
petição inicial, sem nenhum desenvolvimento cognitivo. Sendo possível ao juiz mediante uma
cognição sumária perceber a ausência de uma ou mais condições da ação, deve-se extinguir o
processo sem a resolução do mérito por carência da ação (art. 485, VI, CPC).
Por outro lado, caso o juiz necessite no caso concreto de uma cognição

mais

aprofundada para então decidir sobre a presença ou não das condições da ação, não
mais haverá tais condições da ação, que passarão a ser entendidas como matérias de
mérito. Assim, aprofundada a cognição, a ausência daquilo que no início do processo poderia ter
sido considerado uma condição da ação passa a ser matéria de mérito, gerando uma sentença
de

rejeição do pedido do autor (art. 487, I, CPC), com a geração de coisa

julgada material.
Em resumo, o que interessa para fins da existência das condições da ação para a teoria
da asserção é a mera alegação do autor, admitindo-se provisoriamente que o autor está dizendo a
verdade. Se o autor alega ser o possuidor numa ação possessória, já é suficiente para

considerá-lo parte legítima, sendo a análise da veracidade ou não dessa alegação
atribuição do juízo de mérito. SERÁ MOSTRADOS NOS PRÓXIMOS TÓPICOS
QUE A PARTE AUTORA NÃO TEM LEGITIMIDADE E INTERESSE NESTE
PROCESSO.
Sabe-se, Excelência, que outras questões poderiam ser discutidas no mérito, como a
comprovação da posse e da usucapião da parte requerida, contudo, estas não se mostram atinentes à
demanda, uma vez que a parte requerente não possui sequer um dos dois requisitos (legitimidade e
interesse) para postular em juízo (art. 17, CPC/2015), como será demonstrado logo em seguida.

I.

DA ILEGITIMIDADE ATIVA. TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO
JURÍDICA CONTROVERTIDA
Av. Monsenhor Walfredo Leal, nº 487, Tambiá, CEP nº 58.020-540, João Pessoa – PB.
Contato: (83) 9 8654-3554 | direitoshumanos.dp@defensoria.pb.gov.br

Assinado eletronicamente por: DIOGO AUGUSTO DE SOUZA ANDRADE - 18/03/2021 10:42:25
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031810421734500000038851602
Número do documento: 21031810421734500000038851602

Num. 40795780 - Pág. 13

Com a simples leitura da Petição Inicial e a análise dos documentos apresentados, notase que a NOVA RESIDÊNCIA IMÓVEIS LTDA não só não possui a posse dos terrenos em litígio,
como também não é proprietária. Os lotes ocupados pela parte requerida pertencem à Prefeitura
Municipal de Bayeux, consoante a Certidão de Registro de Imóveis, em anexo à contestação.
Como se observam os documentos em anexo, a área onde está localizada a comunidade
pertence ao Loteamento Mini-Granjas Mares, elaborado inicialmente pela Companhia Estadual de
Habitação Popular (CEHAP). Em 2014, a Alphaville doou à Prefeitura de Bayuex os lotes 04, 05 e
06 da Quadra 01.
No que diz respeito aos lotes 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 e 13, da Quadra B do
Loteamento Planalto III, pertencentes ao espólio de Maria Dolores Magalhães de Franca,
encontram-se em local diferente, que não o da comunidade.
Dispõe o Código de Processo Civil:
Art. 17, CPC - Para postular em juízo é necessário ter interesse e
legitimidade.
Art. 330, CPC - A petição inicial será indeferida quando:[...]
II - a parte for manifestamente ilegítima;
(Grifos nossos)

Assim, a parte requerente carece de legitimatio ad causam, não estando presente todas
as condições da ação, devendo a mesma ser extinta com resolução de mérito, de

acordo com o art. 487, I, CPC/2015.
Art. 487, CPC/2015. Haverá resolução de mérito quando o juiz:
I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na
reconvenção;
[...]
(Grifos nossos)
RECURSO INOMINADO: 0822488-60.2016.8.15.0001 ORIGEM: 2ºJUIZADO
ESPECIAL
CÍVEL
DE
CAMPINA
GRANDE RECORRENTE:
ALEXANDRE
MACEDO
DA
SILVA
RECORRIDO: UNIVERSO ONLINE S/A Voto sumulado. Ementa: RECURSO
INOMINADO. AUTOR QUE NÃO INTEGRA

RELAÇÃO
JURÍDICA
DE
DIREITO
MATERIAL.
ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO
DO
MÉRITO.
NÃO
PROVIMENTO
DO
RECURSO.
1. A titularidade (ativa e passiva) é a pertinência subjetiva da ação. Legitimados
ao processo são os sujeitos da lide, isto é, os titulares dos interesses em conflito.
A legitimação ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e
a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão. Na medida
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em que oDemandante não faz parte da relação jurídica de direito material,
não detém legitimidade ativa para pleitear indenização por danos morais e
materiais por descumprimento de acordo que não integrou.

2. Ante o exposto, VOTO no sentido de conhecer o recurso e negar-lhe
provimento para manter a sentença atacada por seus próprios fundamentos.
3. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais que fixo
por equidade no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), com exigibilidade
suspensa diante da concessão do benefício da gratuidade judiciária.
(TJ-PB 0822488-60.2016.8.15.0001, Rel. Juiz Alberto Quaresma, RECURSO
INOMINADO CÍVEL, Turma Recursal Permanente de
Campina Grande, juntado em 11/02/2019).

II.

DA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. DA INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE
ENTRE POSSESSÓRIA E REIVINDICATÓRIA
Douto Julgador, além de não possuir legitimidade para propor esta Ação, a parte

requerente também não possui interesse de agir, estando ausentes os dois únicos requisitos para
postulação em juízo (art. 17, CPC/2015).

A ideia de interesse de agir, também chamado de interesse processual, está
intimamente associada à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende
obter com a movimentação da máquina jurisdicional" [...] Segundo parcela da
doutrina, o interesse de agir deve ser analisado sob dois diferentes aspectos: a
necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada e a adequação entre o
pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter. [...] Por adequação se
entende que o pedido formulado pelo autor deve ser apto a resolver o
conflito de interesses apresentado na petição inicial2. (NEVES,2018, p. 132133).

Ocorre que a ação proposta foi de reintegração de posse, mas não ficou evidente o
preenchimento dos requisitos possessórios da autora, previstos no art. 1.196 do Código Civil, os
quais foram vinculados à condição de proprietária que a autora entendia que detinha. Como não
cabe o reconhecimento do título de proprietária na ação de reintegração de posse, a via eleita
foi inadequada, não sendo apto a dirimir o conflito de interesses apresentado na Exordial,
como bem preleciona o autor Daniel Amorim.
Na verdade, quem detém a posse são as 250 famílias, as quais além de atribuírem
função social à terra, ponto caríssimo ao nosso ordenamento jurídico, possuem a posse direta da
propriedade por mais de dois anos.
Art. 1.204, CC/2002. Adquire-se a posse desde o momento em que se torna
possível o exercício, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à
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propriedade.
É direito dessas famílias serem mantidas na posse dos lotes.
Art. 1.210, CC/2002. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de
turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver
justo receio de ser molestado.

Assim, a ação cabível seria a reivindicatória, onde haveria a discussão sobre a
propriedade dos terrenos que, destaca-se NÃO PERTECEM A AUTORA. Ademais, não se aplica
o princípio da fungibilidade (art. 554, CPC/2015), das ações possessórias para transformá-las em
reivindicatória, conforme os Tribunais pátrios.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ALEGAÇÃO DE DOMÍNIO
DESPROPOSITADA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA
FUNGIBILIDADE ENTRE POSSESSÓRIA E REIVINDICATÓRIA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 927, DO
CPC. POSSE DO AGRAVADO NÃO
CONFIGURADA.
RECURSO
PROVIDO.
A
tutela reintegratória deve levar em consideração a posse e
não a propriedade do imóvel litigioso; Diante da impossibilidade de aplicação
do Princípio da Fungibilidade entre Ação de Reintegração de Posse e Ação
Dominial, não há como reconhecer direito ao Agravado com base em alegada
propriedade e não em posse; Ao Autor/Agravado cabia demonstrar o
preenchimento dos requisitos insertos no art. 927, do CPC, ônus do qual se
desincumbiu, não demonstrando sua posse, resumindo seu pedido a uma
suposta propriedade; Agravo provido para ratificar os termos da Decisão
Interlocutória que suspendeu os efeitos da liminar concedida no primeiro grau,
mantendo-se, assim, a Agravante na posse do bem.
(TJ-PE-AG: 201796 PE 231200900008640, Relator: Cândido José da Fonte
Saraiva de Moraes, Data de Julgamento: 03/02/2020, 2ª CâmaraCível).
A C Ó R D Ã O Conflito negativo de competência nº 080177188.2020.8.15.0000. Suscitante: Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega
Coutinho. Suscitado: Desembargador José Aurélio da Cruz. Interessado 1:
Rosineide Severiano da Silva. Interessados 2: Adauto Rocha Sobrinho e Maria
do Socorro Silva da Rocha.
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
RECURSAL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REINVINDICATÓRIA DE
PROPRIEDADE. ALEGADA PREVENÇÃO PELO JULGAMENTO DE
APELO EM AÇÃO REINTEGRAÇÃO DE POSSE ANTERIOR DO MESMO
IMÓVEL. CAUSAS DE PEDIR DISTINTAS. AUSÊNCIA DE CONEXÃO.
CONFLITO CONHECIDO COM A DECLARAÇÃO DECOMPETÊNCIA DO
DESEMBARGADOR SUSCITADO.
“A conexão não determina a reunião de processos, se um deles já foi julgado”
(Sum. 235 do STJ). Hipótese em que as demandas, embora se refiram a um
mesmo imóvel, não têm a mesma causa de pedir (posse e domínio) nem o
mesmo pedido (tutela possessória e tutela petitória).
(TJ-PB: 0801771-88.2020.8.15.0000, Rel. Presidência, CONFLITO DE
COMPETêNCIA CíVEL, Tribunal Pleno, juntado em 27/08/2020)

A presente ação deve ser extinta COM resolução de mérito,
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CONFORME A TEORIA DE ASSERÇÃO ADOTADA PELO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, uma vez que houve desenvolvimento cognitivo do
juiz na análise das condições da ação, constando-se que a autora NÃO DETÉM
A POSSE DOS LOTES, E NEM A PROPRIEDADE, carecendo de legitimidade
e interesse processual.
Art. 487, CPC/2015. Haverá resolução de mérito quando o juiz:
I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na
reconvenção;
[...]
(Grifos nossos)

III.

IV.

DA APLICABILIDADE DA RECOMENDAÇÃO ATO NORMATIVO Nº
0010578-51.2020.2.00.0000 DO CNJ (RECOMENDA AO JUDICIÁRIO NÃO
AUTORIZAR DESPEJOS DE VULNERÁVEIS NA PANDEMIA).
DO NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA

Excelência, no dia 23/02/2021, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça aprovou
recomendação ATO NORMATIVO Nº 0010578-51.2020.2.00.0000, com o seguinte teor:
Art. 1º Recomendar aos órgãos do Poder Judiciário que, enquantoperdurar
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, sobretudonas 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 Covid19.
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.

Excelência, além de todas as preliminares de mérito que levam essa ação a sua
extinção, é importante salientar que a tutela requerida carece do fumus boni iuris, pois não foram
comprovados os requisitos de posse (art. 1.196, CC/2002, conforme o que foi discutido), além de
afetar uma grande quantidade de pessoas vulneráveis, que têm sua condição de
vulnerabilidade agravada devido à pandemia da COVID-19, além de estarmos em período
iminente crise do sistema de saúde.
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São cerca de 250 famílias, com crianças, pessoas com deficiência, idosos, mulher
puérpera, sem terem para onde irem, caso sejam despejados. Os requisitos da tutela sequer foram
comprovados na Petição Inicial, sequer expostos e discutidos. De toda forma, conforme o art. 300,
do CPC/2015:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.

A probabilidade do direito não foi comprovada, pois, além de não estar na posse do
terreno, a parte requerente não detém a propriedade, sendo terceira estranha à relação processual.
Ademais, a parte não demonstrou a urgência e o perigo de dano, quando requereu a tutela.
Assim, Excelência, a “Tutela Liminar Possessória” deve ser indeferida pelo não
preenchimento dos requisitos legais para sua concessão, os quais foram sequer demonstrados,
além da

interpretação conforme

a

recomendação

ATO NORMATIVO Nº

0010578-51.2020.2.00.0000 do CNJ.

DOS PEDIDOS:
Ante o exposto, diante do caso relatado e conforme a jurisprudência uniforme, em
destaque para o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça da Paraíba, acima expostos,
REQUER-SE
a) Preliminarmente:
1. A habilitação nos autos, ex vi do disposto no art. 554, §1º, do CPC, como custos
vulnerabilis, direcionando as posteriores intimações para os Defensores Públicos à frente deste
Núcleo (NECID);
2. A aplicação da Resolução nº 10/2018 do CNDH;
3. A intimação da Comissão Estadual de Prevenção à Violência no Campo e na
Cidade, conforme a Lei nº 11.614/2019 do Estado da Paraíba.
4. A declaração da inépcia da petição inicial, em decorrência da arbitrariedade em
estipular o valor da causa, desrespeitando o inciso IV do art. 292, do CPC;
b) No mérito:

1. O indeferimento da tutela provisória, uma vez que os requisitos do art. 300, do
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CPC/2015, não foram preenchidos;
2. Que seja declarada a ilegitimidade da autora e a falta de interesse, devido à
inadequação da via eleita, com a consequente extinção do processo COM resolução do mérito,
conforme o I, do art. 487, do CPC/2015. Interpretação consolidada pelo Superior Tribunal de
Justiça (Info 535). Ademais, consoante a jurisprudência uniforme deste Tribunal em consonância
com os demais Tribunais do país, não é cabível a fungibilidade entre possessória e reivindicatória,
não podendo falar em correção do vício (art. 317, CPC);
3. A aplicação da recomendação ATO NORMATIVO Nº 0010578-51.2020.2.00.0000
do CNJ;
c) Que seja realizada audiência prévia, em caso de despejo, com a participação do Poder
público (Município de Bayeux e estado da Paraíba);
d) a condenação da pessoa jurídica requerente em custas processuais e honorários
sucumbenciais no percentual máximo previsto em lei, após correção do valor da cuasa,
em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado da Paraíba, nos
termos da Lei.
Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, em
especial documental, oral e outros que se fizerem necessários.
Nestes termos,
Pede Deferimento.

João Pessoa, 18 de março de 2021.

LYDIANA FERREIRA CAVALCANTE
DEFENSORA PÚBLICA
NÚCLEO ESPECIAL DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA

DIOGO AUGUSTO DE SOUSA ANDRADE
DEFENSOR PÚBLICO
NÚCLEO ESPECIAL DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA
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