EXCELENTÍSSIMO MINISTRO ROBERTO BARROSO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental
(ADPF) nº 828
Requerente: Partido Socialismo e Liberdade (PSOL).
Requerida: União.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL,
por meio dos infra assinados Procuradores do Estado, nos autos
epigrafados, vem atender ao douto despacho de V. Exª, de 23 de abril de
2021, prestando as seguintes informações:
Por meio do Ofício eletrônico nº 5597/2021 (STF) foi solicitada a
prestação de informações preliminares, nos termos do artigo 5º, § 2º, da
Lei nº 9.882/1999, também ao Estado de Mato Grosso do Sul, ante a
indicação na petição inicial de todos os Estados-membros como
interessados na controvérsia constitucional apresentada ao e. Supremo
Tribunal pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL).
A petição inicial, da epigrafada ADPF, contém pedidos no sentido
de que seja concedida medida cautelar (§1º do art. 5º da Lei 9.882), na
qual seja ordenada:
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1. a suspensão imediata de todos os processos, procedimentos ou
qualquer outro meio que vise a expedição de medidas judiciais,
administrativas ou extrajudiciais de remoção e/ou desocupação,
reintegrações de posse ou despejos enquanto perdurarem os efeitos
sobre a população brasileira da crise sanitária da Covid-19;
2. suspensão de toda e qualquer medida judicial, extrajudicial ou
administrativa que resulte em despejos, desocupações ou remoções
forçadas que ordenam desocupações, reintegrações de posse ou
despejos enquanto perdurarem os efeitos sobre a população da crise
sanitária da Covid-19;
3. a determinação aos governos Federal, Estaduais e municipais, para
que se abstenham de todo e qualquer ato que viole a saúde pública, o
direito à moradia, o direito à educação, os direitos da infância e da
adolescência, bem como o direito à cidade diante do cenário atual,
devendo:
i) interromper imediatamente as remoções em todo território do
nacional, a fim de resguardar a saúde de famílias por sua manutenção
em suas respectivas habitações durante o curso da pandemia, e fazer
cumprir a Leis estaduais que visam salvaguardar a saúde pública;
ii) promover o levantamento das famílias existentes, a fim de
garantir-lhes moradia digna, resguardando principalmente a unidade
familiar, buscando mitigar e resolver os problemas referentes às
crianças e aos adolescentes presentes na ocupação;
iii) criar Planos Emergenciais de Moradias Populares em caráter
provisório, com estruturas sanitárias e de fácil acesso aos aparelhos
urbanos (Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS) para garantir a
subsistência das famílias, devendo garantir o amplo debate para com
as famílias, bem como a participação social, nos moldes do Estatuto
da Cidade, com envio ao STF para conhecimento e controle;
iv) criar, em no máximo 60 (sessenta) dias Políticas Públicas de
moradias populares em caráter Permanente, com o devido debate
com a sociedade, buscando resguardar a ampla participação social
das tomadas de decisões com poder de veto popular, sob pena de
nulidade dos atos administrativos.

DELIMITAÇÃO MATERIAL DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS

No sentido de dar amplo atendimento à determinação acima
colacionada e em homenagem às garantias da independência e da
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autonomia do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul,
asseguradas pelo Princípio da Separação dos Poderes, como solenemente
encartado no artigo 2º da Constituição de 1988, deve ser informado, desde
já, que o Governador do Estado de Mato Grosso do Sul apresenta, nesta
oportunidade, informações que ficam adstritas à competência do Poder
Executivo estadual, bem como de seus órgãos administrativos, deixando,
de manifestar-se sobre o pedido que tem por objeto a suspensão
imediata de todos os processos, procedimentos ou qualquer outro
meio que vise à concessão de medidas judiciais de remoção e/ou
desocupação, reintegrações de posse ou despejos enquanto perdurarem
os efeitos sobre a população brasileira da crise sanitária da Covid-19.
Sem deixar, porém, de registrar que a petição inicial não registra o
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul, nem órgãos policiais
estaduais em execução de ordens judiciais, nos dados produzidos pela
Campanha Despejo Zero relativos ao número de família que
eventualmente tenham sido despejadas ou removidas de suas habitações.

DAS INFORMAÇÕES

1. Impossibilidade jurídico-constitucional de acolhimento do
pedido in genere de impedimento de medidas
administrativas ou extrajudiciais de remoção e/ou
desocupação: possibilidade de conflitos axiológicos e ponderação
de princípios.
Primeiro ponto relevante que merece destaque nas presentes
informações se relaciona com a generalidade e grande abertura semântica
do pedido formulado pelo requerente nestes autos, no qual ele postula a
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determinação de que sejam suspensas todas a quaisquer medidas
administrativas e extrajudiciais de ‘desocupação’ enquanto perdurarem
os efeitos sobre a população da crise sanitária da Covid-19.
A análise deste pedido, em específico, deve ser submetida a
elementos axiológicos que podem gerar conflitos de ordem prática entre
valores constitucionais em situações concretas, nas quais pode ser exigido
o exame da necessidade de adoção de medidas administrativas à luz da
ponderação de princípios para permitam, caso a caso, delimitar o alcance
de suas possibilidades interpretativas.
Com vistas a clarificar este aspecto jurídico-constitucional, cabe
objetar que devem ser necessariamente preservadas as autonomias
federativas, dentre elas as de natureza administrativa, em casos, de
eventuais ocupações ou invasões de áreas de proteção ambiental, como
também de prédios públicos onde funcionem unidades de serviço público
relacionadas à execução de atividades de segurança pública ou, até
mesmo, de combate à pandemia da COVID-19, dentre outros igualmente
relevantes.
Nas hipóteses acima exemplificativamente apresentadas, impõe-se
o poder-dever da Administração Pública de preservar o valor
constitucional da proteção ambiental, assim como os da proteção dos
valores também constitucionais da saúde e da segurança pública, por
meio da necessária preservação da eficácia do princípio da continuidade
dos serviços públicos essenciais de saúde e segurança, indispensáveis
em tempos de grave crise sanitária.
Deste modo, não obstante as boas intenções do requerente, não há
como ser deferida em caráter tão genérico, como o postulado na petição
inicial, de suspensão de toda e qualquer medida de desocupação de
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áreas públicas, ou mesmo, de instalações e repartições, mormente
naquelas que se dedicam à execução de serviços essenciais do Estado.
O presente caso indica, pelo bom senso, a devida aplicação a
técnica de ponderação de princípios, como adotada em diversos
momentos pelo excelso Supremo Tribunal Federal, à luz da teoria
desenvolvida por Robert Alexy1, isto para indeferir a medida cautelar
pleiteada ou, então, devidamente delimitá-la para preservar o poderdever da Administração Pública no que tange à execução e manutenção
de serviços essenciais ao bom funcionamento da sociedade, mormente
em áreas como saúde, segurança e meio ambiente.

2.
Das políticas públicas de habitação no Estado de Mato
Grosso do Sul e das medidas de proteção ao núcleo essencial do
direito à habitação em meio à pandemia da COVID-19.

No que diz respeito ao pedido, bastante abrangente, de adoção de
medidas e políticas públicas na área da promoção do direito à habitação,
deve ser ressaltado que o Estado de Mato Grosso do Sul já há tempo
intensificou sua atuação nesta área, com a implementação de projetos de
grande alcance social, voltados à erradicação, em seu território, de
condições precárias de moradia. Tais políticas públicas, convém ressaltar,
continuam em plena execução mesmo neste momento de
enfrentamento da pandemia da COVID-19.
Ao contrário do quadro descrito na petição inicial, no âmbito do
Estado de Mato Grosso do Sul, não há qualquer inércia da Administração
Pública estadual na promoção, dentro das possibilidades de execução de

1

ALEXY, Robert. A Theory of Constitutional Rights. 2002. Oxford: Oxford University Press.
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obras e outras medidas, de medidas e políticas necessárias para o
enfrentamento da questão da inclusão social na área habitacional.
Oportuno, neste momento, demonstrar o elenco de medidas em
execução pela Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul
(AGEHAB)2, dentre as quais merecem destaque:

1.

Projeto

AGEHAB/MS

Lote

Urbanizado

executa

a

Neste

base

de

Projeto

uma

a

unidade

habitacional em terreno doado pelo município, seleciona
os beneficiários e os mesmos recebem as bases para
darem sequência em regime de autoconstrução, com
assistência técnica do município. Atende renda familiar
até R$ 4.650,00. Número de unidades de 2019 a 2020: 770
unidades contratadas e todas entregues;
2.

Programa Financiado e Subsidiado Este Programa é

financiado e subsidiado pelo FGTS através do Programa
Carta de Crédito Associativo, gerenciado pela CAIXA. A
AGEHAB/MS também fornece um subsídio para auxiliar
na entrada do financiamento. O município participa com
a doação do terreno para os beneficiários. Os benificiários
pagam prestação para a CAIXA. Atende renda familiar até
R$ 4.650,00. Número de unidades de 2019 a 2020: 241
unidades contratadas, sendo 127 entregues e 114 em
execução;
3.

atendimento de demanda de municípios para

Substituição de Habitação Precária. A AGEHAB/MS,
recebe demanda de municípios para atender famílias que

2

Dados fornecidos pelo Ofício n. 303/COTEC/GAB/AGEHAB/2021, de 29 de abril de 2021, ora juntado.
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possuem lote e habitam uma moradia em condições
precárias, a AGEHAB/MS repassa recursos de material de
construção para uma unidade habitacional, e o município
auxilia a família na autoconstrução. Número de unidades
de 2019 a 2020: 244 contratadas, sendo 13 entregues e 231
em execução;
4.

Regularização Fundiária: a regularização fundiária

possibilita a que na matrícula do terreno seja registrado o
nome do morador. A AGEHAB/MS realiza esse programa
para

regularizar

os

seus

contratos

e

situações

semelhantes nos municípios. Número de unidades 2019 a
2020: 3.209 títulos entregues;
5.

Programa Minha Casa Minha Vida/Casa Verde

Amarela: programa em que a AGEHAB/MS participa com
terreno e/ou contrapartida financeira para atender
famílias da faixa renda denominada faixa 1 de até R$
1.800,00. Realizadas com recursos do FAR e do FDS.
Número de unidades 2019 a 2020: 2.375 unidades
entregues.

Oportuno informar que durante a pandemia da COVID-19 foram
adotadas medidas de reforço necessárias a garantir a rede de proteção ao
direito à habitação, no momento crítico de dificuldade financeira por que
passam diversas classes sociais, em especial das famílias de baixa renda,
sendo que, para tanto, o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul editou
atos normativos como o DECRETO n° 15.406, de 30 de março de 2020,
que suspende o vencimento das prestações dos contratos referente
aos programas habitacionais firmados com a Agência de Habitação
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Popular de Mato Grosso do Sul (AGEHAB), relativas ao período de março
a junho de 2020, regulamentado pela PORTARIA AGEHAB/MS n° 153, de
07 de maio de 2020.
Também merece destaque o DECRETO n° 15.440, de 20 de maio de
2020, que suspende a contagem de prazo para conclusão da 2ª etapa
da obra previsto no caput do art. 3º do Decreto nº 14.783, de 19 de julho
de 2017. Devendo ser esclarecido que neste programa a 1ª etapa consiste
na entrega da construção-base, realizada pela AGEHAB/MS, de uma
residência para comportar dois quartos, sala/cozinha e banheiro,
sendo que o beneficiário assume o dever de execução da 2ª etapa
(finalização da construção, acabamento, etc) no prazo de 24 meses
com recursos próprios. O mencionado decreto que suspendeu o referido
prazo veio a ser regulamentado pela PORTARIA AGEHAB/MS n° 159, de
01 de março de 2021.
Por ora, estas são as informações que temos a prestar em caráter
preliminar (artigo 5º, § 2º, da Lei nº 9.882/19993), as quais apontam para
a existência de ações positivas do Estado de Mato Grosso do Sul – nos
limites de suas capacidades financeiras e competências constitucionais –
na promoção de políticas públicas e medidas normativas que visam à
proteção ao núcleo essencial do direito à habitação digna, quadro este
que não dá azo à concessão da medida liminar pleiteada pelo
partido político autor da ação.

3

Art. 5o O Supremo Tribunal Federal, por decisão da maioria absoluta de seus membros, poderá deferir
pedido de medida liminar na argüição de descumprimento de preceito fundamental.
(...)
§ 2o O relator poderá ouvir os órgãos ou autoridades responsáveis pelo ato questionado, bem como o
Advogado-Geral da União ou o Procurador-Geral da República, no prazo comum de cinco dias.
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É efetuada a juntada dos documentos necessários à comprovação
das informações preliminares ora prestadas.
Por fim, remanesce o Estado de Mato Grosso do Sul ao inteiro
dispor

de

V.

complementares

Exª

para

que

prestar

sejam

quaisquer

entendidas

novas

como

informações

indispensáveis

e

necessárias, desde já requerendo seja deferida a juntada de todas
informações contidas nos documentos fornecidos e a denegação da
medida cautelar pleiteada na inicial.

Nestes termos, pede deferimento.
Brasília (DF), 30 de abril de 2021.

REINALDO
AZAMBUJA
SILVA:28633938120

Assinado de forma digital por
REINALDO AZAMBUJA
SILVA:28633938120
Dados: 2021.04.30 17:16:51 -04'00'

Reinaldo Azambuja
Governador do Estado de Mato Grosso do Sul

FABIOLA MARQUETTI
SANCHES
RAHIM:80741622149

Assinado de forma digital por
FABIOLA MARQUETTI SANCHES
RAHIM:80741622149
Dados: 2021.04.30 10:34:10 -04'00'

Fabíola Marquetti Sanches Rahim
Procuradora-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul
Assinado de forma digital por

ULISSES
ULISSES SCHWARZ VIANA
2021.04.30 18:32:19
SCHWARZ VIANA Dados:
-03'00'

Ulisses Schwarz Viana
Procurador do Estado de Mato Grosso do Sul
Procurador-Chefe da Procuradoria de Representação em Brasília
OAB/DF 30991
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