Ofício n. 353/GAB/PGE/2021
Campo Grande/MS, 26 de Abril de 2021.

Cumprimentando-a cordialmente, levo ao conhecimento de V. Exª a publicação do seguinte
despacho na ADPF 828, de relatoria do Min. Roberto Barroso, exarado nos seguintes termos:

DESPACHO:
1.Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido de medida
cautelar, ajuizada pelo Partido Socialismo e Liberdade – PSOL, “contra atos do Poder Público
relativos à desocupações, despejos e reintegrações de posse, a fim de evitar e reparar lesão a
preceitos fundamentais relativos ao direito social à saúde (art. 6º; art. 23, inciso II; art. 24,
inciso XII; art. 194; art. 196; art. 197; art. 198; art. 199 e art. 200), o direito fundamental à
vida (art. 5º, caput; art. 227 e art. 230), o fundamento da República Federativa do Brasil de
dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III); o objetivo fundamental da República
Federativa do Brasil de construir uma sociedade justa e solidária (art. 3º, inciso I), e o direito
fundamental à moradia (art. 6º e 23, inc. IX)”.

2.Na petição inicial, o autor relata a existência de um número relevante de famílias
desalojadas e ameaçadas de remoção.
Narra casos ocorridos em diferentes lugares do país, assim como a edição de leis estaduais e
distrital que restringem a possibilidade de remoções e cumprimentos de ordens de despejo
durante a pandemia, a fim de resguardar o direito de o ocupante permanecer em sua moradia
enquanto vigorar o estado de emergência de saúde pública. Menciona, ainda, a
Recomendação nº 90, do CNJ, no sentido de que os órgãos do Poder Judiciário avaliem com
especial cautela o deferimento de tutela de urgência que tenha por objeto a desocupação
coletiva de imóveis urbanos e rurais, sobretudo nas hipóteses que envolverem pessoas em
estado de vulnerabilidade social e econômica, enquanto perdurar a situação de pandemia da
Covid-19. Sustenta o cabimento da ADPF diante da existência de preceitos fundamentais
envolvidos e da falta de outro meio igualmente eficaz de sanar a lesividade. Defende a
necessidade de concessão da medida cautelar, em razão da crise sanitária e humanitária da
população em situação de hipervulnerabilidade.
Aponta a violação do direito à saúde, a ausência de políticas públicas de moradia à população
em situação de hipervulnerabilidade, o descumprimento de normas relativas à regularização
fundiária e gestão das cidades e a ameaça ao direito à vida. Menciona o precedente da Medida
Cautelar na Reclamação 45.319/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, no qual se restabeleceu a
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Senhora Diretora-Presidente,
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3.Ao final, formula pedido de medida cautelar para que se suspendam (i) “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” e (ii) “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”.

4.No mérito, requer a determinação de que os governos dos três níveis federativos se
abstenham de qualquer ato que viole os direitos indicados, devendo
(i) interromper as remoções em todo o território nacional;
(ii) promover o levantamento das famílias existentes;
(iii) criar Planos Emergenciais de Moradias Populares devendo garantir a participação social,
nos moldes do Estatuto da Cidade, com envio ao STF para conhecimento e controle.
Pede sejam criadas, em no máximo 60 (sessenta) dias Políticas Públicas de moradias
populares em caráter permanente, também assegurada a participação social.
Subsidiariamente, “para os casos de área de risco que se repute inadiável a intervenção do
poder público, requer-se que se respeite os estritos limites da Lei Federal 12.340/2010, que
em seu art. 3-B determina os procedimento legais para a atuação do poder público em
situações ‘suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas
ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos’, adicionando-se os necessários cuidados
inerentes à situação de contágio do Covid-19, garantindo-se medidas alternativas de moradia
nos termos da lei”. Requer, por fim, a fixação de multa diária pelo descumprimento da decisão.

5.Nos termos do art. 5º, § 2º da Lei nº 9.882/99, solicitem-se informações aos Estados da
Federação, ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República, no prazo comum
de 5 (cinco) dias.

Intimem-se. Publique-se.
Brasília, 20 de abril de 2021.
MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO Relator

Assim, para que o Estado possa apresentar sua defesa, solicito , no prazo de 03 dias, o
fornecimento de dados sobre as políticas públicas relacionadas à habitação desenvolvidas por
essa entidade, bem como demais informações que entender pertinentes.

Atenciosamente,

FABÍOLA MARQUETTI SANCHES RAHIM
Procuradora-Geral do Estado
Assinado Digitalmente
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validade de dispositivo de lei estadual que impôs a suspensão de “mandados de reintegração
de posse, imissão na posse, despejo e remoções judiciais ou extrajudiciais” enquanto durar a
pandemia.
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