Estado do Amazonas
Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria do Estado no Distrito Federal
EXMO. SR. MINISTRO ROBERTO BARROSO DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.

ADPF - ARGUIÇÃO DE
DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO
FUNDAMENTAL Nº. 828
REQUERENTE: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (PSOL)
INTERESSADO: ESTADO DO AMAZONAS E OUTROS

O Governador do Estado do Amazonas, judicialmente
representado pelos Procuradores do Estado “in fine” assinados, nos termos do art. 132
da Constituição Federal, no art. 23, inc. I da Lei Estadual nº 1.639/83 e no art. 75, inc. II
do Código de Processo Civil, com exercício na Procuradoria Geral do Estado, inscrição
no CNPJ/ME n. 04.312.369/0011-62, sita na Rua Emílio Moreira, nº 1308, Praça 14,
Manaus/AM, vem, atendendo despacho de V. Ex.ª, com fundamento no art. 5.º, § 2.º da
Lei 9882/99, apresentar as informações que lhe cabem, nos termos seguintes.
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–I–
SÍNTESE PROCESSUAL
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)
Afirma-se o cabimento da ADPF diante da existência de preceitos
fundamentais envolvidos e da falta de outro meio igualmente eficaz de sanar a
lesividade.Defende-se a necessidade de concessão da medida cautelar, em razão da
crise sanitária e humanitária da população em situação de hipervulnerabilidade.
Aponta-se 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.
Postula 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 perduraremos 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
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ordenam desocupações, reintegrações de posse ou despejos enquanto perdurarem os
efeitos sobre a população da crise sanitária da Covid-19”.
Em despacho publicado em 26 de abril de 2021, o E. Relator
determinou a intimação dos entes envolvidos para prestar as informações necessárias ao
julgamento do feito.

– II –
DESCABIMENTO DA ADPF
A arguição por descumprimento de preceito fundamental encontra
previsão constitucional no artigo 102, § 1º, dispositivo que prevê que essa via
processual será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, na forma da lei. Coube à Lei
9.882/1999 regular especificamente o trâmite da ação que ora se analisa, dispondo, em
seu artigo 4º, §1º, que não será admitida arguição de descumprimento de preceito
fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade.
É como bem sintetiza em sede doutrinária o Ministro Luís Roberto
Barroso, in verbis:
“O
sistema
brasileiro
de
controle
concentrado
de
constitucionalidade não se destina a absorver toda e qualquer
discussão subjetiva envolvendo questões constitucionais. Por tal
razão, os jurisdicionados não detêm a expectativa legítima de verem
todas as suas disputas apreciadas pelo STF em sede de uma ação
abstrata. Para conhecer as lides e dar-lhes solução, existe um
complexo sistema orgânico e processual que, eventualmente, poderá
até mesmo chegar ao STF — pelas vias recursais próprias de
natureza subjetiva.
Nesse contexto, portanto, a ADPF não é uma ação abstrata
subsidiária, no sentido de que seria cabível sempre que a ação direta
de
inconstitucionalidade
ou
a
ação
declaratória
de
constitucionalidade não o fossem. Como explicitado acima, a
subsidiariedade significa apenas que não caberá ADPF se outro meio
idôneo capaz de sanar a lesividade estiver disponível, não podendo
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ser extraída da regra da subsidiariedade a conclusão de que seria
possível o ajuizamento de ADPF sempre que não coubesse ADIn ou
ADC.”
(BARROSO,
Luís
Roberto.
O
Controle
de
Constitucionalidade no Direito Brasileiro. São Paulo: Ed. Saraiva,
2016).
Portanto, havendo outro meio eficaz de solver a controvérsia
constitucional,

revela-se

inviável

essa

ação

do

controle

concentrado

e

constitucionalidade, cuja utilização é excepcional e subsidiária, na linha do que
assentam os seguintes precedentes:
“A arguição de descumprimento de preceito fundamental configura
instrumento de controle abstrato de constitucionalidade de normas, nos
termos do art. 102, § 1º, da Constituição, combinado com o disposto na Lei
9.882, de 3 de dezembro 1999, que não pode ser utilizado para a solução de
casos concretos, nem tampouco para desbordar os caminhos recursais
ordinários ou outras medidas processuais para afrontar atos tidos como
ilegais ou abusivos. Não se pode, com efeito, ampliar o alcance da ADPF,
sob pena de transformá-la em verdadeiro sucedâneo ou substitutivo de
recurso próprio, ajuizado diretamente perante o órgão máximo do Poder
Judiciário. Ademais, mesmo que superados tais óbices ao conhecimento da
presente ação, cumpre recordar que o ajuizamento da ADPF rege-se pelo
princípio da subsidiariedade, previsto no art. 4º, § 1º, da Lei 9.882/99, a
significar que a admissibilidade desta ação constitucional pressupõe a
inexistência de qualquer outro meio juridicamente idôneo apto a sanar,
com efetividade real, o estado de lesividade do ato impugnado" (ADPF 145,
rel. Min. Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe de 9/2/2009.)
“O ajuizamento da ação constitucional de argüição de
descumprimento de preceito fundamental rege-se pelo princípio da
subsidiariedade (Lei nº 9.882/99, art. 4º, § 1º), a significar que não será ela
admitida, sempre que houver qualquer outro meio juridicamente idôneo
apto a sanar, com efetividade real , o estado de lesividade emergente do ato
impugnado. Precedentes: ADPF 3/CE, ADPF 12/DF e ADPF 13/SP .”
(ADPF 17, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 12/6/2002)
In casu, o autor apresenta pedido e causa de pedir extremamente
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genéricos expandindo indevidamente o escopo de admissibilidade da arguição de
descumprimento de preceito fundamental, de modo a banalizar a própria ação
constitucional e obstaculizar o controle de constitucionalidade exercido pelos Tribunais
inferiores.
Vale dizer que as questões fundiárias e de imissão na posse em geral
são diuturnamente resolvidas no âmbito dos juízos inferiores sendo que, eventuais
excessos, podem ser coibidos pelos órgãos de controle e/ou pelos próprios envolvidos
através das diversas ações individuais ou coletivas postas à disposição dos cidadãos,
inclusive pleiteando reparação econômica quando pertinente.
Nesse diapasão, pugna-se inicialmente pela negativa de seguimento
da presente ADPF visto que não atende aos requisitos para sua admissão.

– III –
AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE CAUTELAR
Caso Vossa Excelência entenda que a presente ação deva ter
seguimento regular, melhor sorte não assiste ao requerente no que toca à concessão de
liminar. Como se sabe, para a concessão das medidas cautelares em geral devem
concorrer a existência de dois requisitos: a fumaça do bom direito e o perigo da demora.
Isso implica dizer que, além da demonstração de que a tese jurídica sustentada encontra
guarida nos pronunciamentos dos Tribunais, é preciso justificar a necessidade de uma
decisão de tal modo urgente que, dada em outro momento, seja ineficaz, ou ainda que a
situação combatida cause prejuízo substancial ao autor, necessitando cessar
imediatamente.
No caso vertente, pelo menos no que se refere ao Estado do
Amazonas e, mais especificamente, naquilo que cabe ao Poder Executivo, vê-se que os
argumentos do requerente não encontram substrato fático, de modo que a concessão de
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cautelar não está, data venia, autorizada.
Ocorre que o Governo do Estado tem se pautado pelas boas práticas
recomendadas tanto a nível federal quanto mesmo internacional no que concerne a
atuação dos órgãos responsáveis pelo cumprimento de mandados emitidos nas ações
possessórias latu sensu.
No Estado do Amazonas, o Gabinete de Gestão Integrada da
Secretaria de Segurança Pública-SSP é um órgão de gerenciamento de crises
deliberativo que integra órgãos estaduais, federais e municipais e possui entre as suas
atribuições o planejamento e execução dos mandados emitidos em ações possessórias
nas esferas estadual e federal, sendo que as operações são planejadas em reuniões
colegiadas com participação de diversos órgãos federais, estaduais e municipais que
atuam desempenhando as suas competências de forma independente e autônoma.
Ressalto que o Gabinete quando intimado pela Justiça Federal ou
Estadual, para auxiliar o oficial de justiça para que promova a desocupação da área e
preste assistência necessária aos que deverão ser retirados do local, com o fim de evitar
conflitos decorrentes do cumprimento observa as seguintes diretrizes:
1. Manual de Diretrizes Nacionais para Execução de Mandados
Judiciais de Manutenção e Reintegração de Posse Coletiva de 11 de abril de 2008
elaborado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA;
2. Portaria Interministerial SDH/MJ nº 4226 de 31 de dezembro de
2010 que estabelece diretrizes sobre o uso da força pelos agentes de Segurança Pública;
3. Resolução nº 06 de 18 de junho 2013 do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa
Humana que dispõe sobre recomendações do CDDPH para garantia de direitos
humanos e aplicação do princípio da não violência no contexto de manifestações e
eventos públicos, bem como na execução de mandados judiciais de manutenção e
reintegração de posse;
3. Resolução nº 06 de 18 de junho 2013 do Conselho de Defesa dos
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Direitos da Pessoa Humana que dispõe sobre recomendações do CDDPH para garantia
de direitos humanos e aplicação do princípio da não violência no contexto de
manifestações e eventos públicos, bem como na execução de mandados judiciais de
manutenção e reintegração de posse;
4. Portaria nº 01 de 16 de janeiro de 2014-SENASP/MJ que institui as
diretrizes nacionais orientadoras dos Gabinetes de Gestão Integrada em Segurança
Pública da Secretaria Nacional de Segurança Pública/Ministério da Justiça.
No decorrer de 2020 o Gabinete realizou a execução de dois
mandados de ações possessórias nas seguintes datas, a saber:
1 – O Mandado de Imissão na Posse foi executado no dia 06/01/2020,
imóvel localizado na Rua Ferreira Pena, nº 849, Centro, sendo coordenado pela
Secretaria de Segurança Pública, teve a participação dos seguintes órgãos, PMAM
(CPE, CPM), TJ (oficial de justiça), SAMU, SSP (GGI);
2 – O Mandado de Reintegração de Posse executado no período de 03
a 13/03/2020, na ocupação irregular denominada “Monte Horebe”, Conjunto Viver
Melhor, cujo planejamento foi coordenado pela Casa Civil do Estado do Amazonas,
houve a participação dos órgãos, AM Energia, DPE, CBMAM, PMAM (CPE, CPM),
PCAM, TJ (oficial de justiça), SAMU, SEAS, SEDUC, SUHAB, UGI/Casa Civil, SSP
(GGI).
Por oportuno, informo que no ano de 2021 a Assembleia Legislativa
do Estado do Amazonas promulgou a Lei nº 5.429, de 24 de março de 2021:
DETERMINA a suspensão do cumprimento de mandados
de reintegração de posse e imissão na posse, despejos e
remoções judiciais e extrajudiciais enquanto medida
temporária de prevenção ao contágio e de enfrentamento
da propagação decorrente do novo coronavírus (COVID19) no âmbito do Estado do Amazonas.
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Nesse contexto, não se vislumbra, no âmbito do Estado do Amazonas,
as violações de direitos fundamentais, em especial ao conjunto de direitos relacionados
ao principio da dignidade da pessoa humana, conforme pretensamente afirmado pelo
autor da presente ADPF.
Assim, espera-se seja negado seguimento à presente arguição de
descumprimento de preceito fundamental ou, caso se entenda viável sua análise, não
seja concedida a liminar postulada visto que ausentes os requisitos das medidas
cautelares.
Eram as informações que, respeitosamente, tinha-se a prestar.

Manaus p/ Brasília , 30 de abril de 2021

WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Estado

JORGE HENRIQUE DE FREITAS PINHO
Procurador-Geral do Estado

RICARDO ANTÔNIO REZENDE DE JESUS
Procurador-Chefe da PEDF/PGE-AM

Assinado de forma digital por
RICARDO ANTONIO REZENDE
DE JESUS:67324169368
Dados: 2021.05.03 10:08:45
-03'00'

Quadra 02, sala 606, Edifício Palácio do Comércio, Setor Comercial Sul, Brasília-DF
2021.01.006360

