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REGULARIZAÇÃO  FUNDIÁRIA.  PROIBIÇÃO  A  DESPEJOS  FORÇADOS.  DIREITO  À
MORADIA .ACOLHIMENTO.1. Intervenção do Poder Judiciário para implementação de políticas
públicas. Possibilidade em casos extremos. Efetivação de normas previstas constitucionalmente2.
Restrição  aos  pedidos  da  inicial.  Mudança  do  contexto  fático.  Possibilidade  de  mitigação  no
processo coletivo. Solução mais adequada à pacificação social.3. Pleitos acolhidos. SENTENÇA 1.
Relatório1.1 Petição InicialA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO ajuizou
Ação Civil Pública, com pedido de antecipação de tutela, em desfavor de MUNICÍPIO DE SÃO
LUÍS e ESTADO DO MARANHÃO.Alega o autor que em agosto de 2009, aproximadamente 44
(quarenta  e  quatro)  famílias  estavam  na  iminência  de  serem  despejadas  de  suas  moradias
localizadas nos lotes 17, 18 e 19, Avenida Maria Alice, quadra O, Loteamento Jardim América I -
Olho d'Água/Divinéia, por força de decisões de reintegração de posse concedidas nos processos
17444/2008 e 17186/2008.Aduz que buscou junto ao  Município  de São Luís  a  preservação do
direito à moradia dessas famílias. O ente municipal, por sua vez, respondeu que a área em litígio
não está contida em seu território.Informa que os assistidos são pessoas pobres, sem opção de vida e
moradia  dignas  que ocuparam um terreno,  abandonado por  mais  de 35 (trinta  e  cinco)  anos  a
serviço da especulação imobiliária, e sem observância da função social da propriedade. A condição
socioeconômica das famílias está evidenciada no relatório do estudo social de fls. 16-27.Assevera
que o Poder Público deverá concretizar políticas públicas que "ordenem o pleno desenvolvimento
das funções sociais da cidade e que garantam o bem-estar de seus habitantes (CF/88, art. 182), bem
como de estarem a salvo da prática do despejo forçado".Pondera que diante da hipossuficiência dos
ocupantes, que não possuem condições financeiras de proverem as necessidades habitacionais, a
remoção só poderá ser concretizada após o remanejamento das famílias para local adequado.Ao
final requer:"a) A condenação do Município de São Luís no fornecimento de unidades habitacionais
às famílias ocupantes do imóvel objeto da mencionada lide possessória, e que se enquadrem no
perfil dos programas de subsídio habitacional para famílias de baixa renda; b) A condenação do
Estado do Maranhão em se abster de executar operações para remoção forçada de famílias de baixa
renda, em conflitos multitudinários pela posse da terra urbana ou rural, enquanto não asseguradas as
medidas de proteção referidas no Comentário n. 07 do Comitê das Nações Unidas para os Direitos
Econômicos, Sociais e Culturais;"Requer também a condenação dos réus em custas e honorários
advocatícios a serem revertidos em favor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social -
FMHIS.Aditou  a  inicial  requerendo:  "a  suspensão  da  execução  das  liminares  eventualmente
concedidas pelo Juízo da 5ª Vara Cível desta Comarca, enquanto o Município de São Luís não adote
as medidas de proteção referidas no item 'a', do tópico V, da exordial".1.2 ContestaçõesO Município
de  São  Luís  contesta  às  fls.  97-103.Suscita  preliminarmente:  (i)  a  impossibilidade  do  Poder
Judiciário  substituir  a  função  administrativa  do  Poder  Executivo;  (ii)  ofensa  ao  princípio
orçamentário  da  universalidade,  alegando  não  possuir  crédito  para  anuir  despesa  não
programada.Alega que a procedência da antecipação da tutela  ensejaria  o esgotamento total  do
objeto da ação, contrariando o art. 1º, § 3º, d Lei 8.437/92.Ao final requer seja declarado totalmente
improcedentes o pedido de tutela antecipada e todos os pedidos formulado à inicial.O Estado do
Maranhão  contesta  às  fls.  106-112.O  ente  estadual  suscita  impossibilidade  jurídica  do  pedido
alegando  que  as  determinações  de  remoção  forçada  encontram-se  sobrestadas  por  decisão  do
Tribunal  de  Justiça,  não  restando  portanto,  incumbência  alguma  ao  Estado.Ao  final  requer  a



improcedência da ação.A ré Maria Veras da Silveira alega que a presente ação contraria o direito de
propriedade e ratifica a defesa oferecida pelo Município de São Luís e Estado do Maranhão. Ao
final, pugna pela improcedência da ação (contestação - fl. 153).A litisconsorte passiva necessária
Maria  Soares  Raposo  Braga,  citada  por  edital  não  apresentou  defesa,  tendo  sido  a  Defensoria
Pública nomeada como curadora especial,  a qual apresentou contestação à fl.  269, 2. Principais
ocorrências processuaisRéplica às fls. 121-132.Edital de citação de Maria Soares Raposo Braga às
fls. 164-165 e 177-179.Autos remetidos da 3ª Vara da Fazenda Pública para a Vara de Interesses
Difusos  e  Coletivos  em 19 de  junho de  2013 (fls.  166).Alegações  finais  do autor  às  fls.  184-
191.Alegações finais do Estado do Maranhão às fls. 231-242 e 256-259.Manifestação Ministerial às
fls.  244-252.Maria  Soares  Raposo  Braga  apresenta  contestação  às  fls.  269.3.
FUNDAMENTAÇÃOA moradia adequada constitui-se em direito social previsto na Constituição
Federal, especificamente no art. 6º da Magna Carta1. Com efeito, o direito à moradia possui larga
importância social, estando umbilicalmente ligado com o princípio da dignidade da pessoa humana
(art.  1,  III,  da  CF)  e  com um dos  objetivos  fundamentais  da  República  Federativa  do  Brasil
consistente na erradicação da pobreza e da marginalização e na redução das desigualdades sociais.
Além  disso,  por  enquadrar-se  na  categoria  de  direitos  fundamentais  de  2ª  Geração,  exigem
prestações positivas do Estado para sua efetivação. Não por acaso, o Pacto Internacional sobre os
Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC), adotado pela Assembleia Geral da ONU em
1966 e ratificado pelo Brasil em 24 de janeiro de 1992, dispõe em seu art.  11º, item 1, que os
Estados pactuantes tomarão medidas apropriadas para assegurar a todas as pessoas uma moradia
adequada2.  Assim,  em  que  pese  alguns  posicionamentos  jurisprudenciais  contrários,  deve
prevalecer o entendimento que em casos extremos, como o da espécie, é necessária a intervenção do
Poder Judiciário para que ocorra a implementação de políticas públicas com vistas a assegurar a
efetividade das normas previstas constitucionalmente e pactuadas internacionalmente,  ainda que
estas se insiram naquelas denominadas por alguns como programáticas, ou seja, o Estado deve agir
concretamente para efetivação das  normas positivadas.Pensar  diferente seria  abandonar  o papel
constitucionalmente  imposto  ao  Poder  Judiciário,  nesse  sentido,  por  sua  clareza  e  didática,
transcreve-se trecho do voto do Min. Celso de Mello, prolatado quando do julgamento do AG.REG.
NO  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  581.352,  AMAZONAS  -  Segunda  Turma  do  STF,  em
29/10/2013,  verbis:  "Salientei,  então,  em  referida  decisão,  que  o  Supremo  Tribunal  Federal,
considerada  a  dimensão  política  da  jurisdição  constitucional  outorgada  a  esta  Corte,  não  pode
demitir-se do gravíssimo encargo de tornar efetivos os direitos econômicos, sociais e culturais que
se  identificam  -  enquanto  direitos  de  segunda  geração  (ou  de  segunda  dimensão)  -  com  as
liberdades positivas, reais ou concretas (RTJ 164/158-161, Rel. Min. CELSO DE MELLO - RTJ
199/1219-1220,  Rel.  Min.  CELSO  DE  MELLO,  v.g.).É  que,  se  assim  não  for,  restarão
comprometidas a integridade e a eficácia da própria Constituição, por efeito de violação negativa do
estatuto  constitucional,  motivada  por  inaceitável  inércia  governamental  no  adimplemento  de
prestações  positivas  impostas  ao  Poder  Público,  consoante  já  advertiu,  em  tema  de
inconstitucionalidade por omissão, por mais de uma vez (RTJ175/1212-1213, Rel. Min. CELSO DE
MELLO), o Supremo Tribunal Federal:"3Ainda nesse sentido, colaciono precedente emanado do
colendo  Tribunal  Regional  Federal  da  1ª  Região,  assim  ementado:CONSTITUCIONAL,
ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  SAÚDE.  FORNECIMENTO  DE
MEDICAMENTO.  RESPONSABILIDADE  SOLIDÁRIA  ENTRE  UNIÃO,  ESTADOS,
DISTRITO  FEDERAL E  MUNICÍPIOS.  PRINCÍPIO  DA RESERVA DO  POSSÍVEL  E  DA
SEPARAÇÃO DOS PODERES. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
(...) III - "Não podem os direitos sociais ficar condicionados à boa vontade do Administrador, sendo
de  fundamental  importância  que  o  Judiciário  atue  como  órgão  controlador  da  atividade
administrativa. Seria uma distorção pensar que o princípio da separação dos poderes, originalmente
concebido com o escopo de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado justamente
como óbice à  realização dos  direitos  sociais,  igualmente fundamentais".  Precedente do colendo
Superior  Tribunal  de  Justiça:  AgRg  no  REsp  1136549/RS,  Rel.  Ministro  Humberto  Martins,
Segunda Turma, julgado em 08.06.2010, DJe 21.06.2010. IV - A cláusula da reserva do possível



"(...). não pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas
obrigações  constitucionais,  notadamente  quando,  dessa  conduta  governamental  negativa,  puder
resultar  nulificação  ou,  até  mesmo,  aniquilação  de  direitos  constitucionais  impregnados  de  um
sentido de essencial fundamentalidade". Precedente do excelso Supremo Tribunal Federal na APDF
Nº 45, da qual foi Relator o eminente Ministro Celso de Mello. V - Remessa oficial e recursos de
apelação interpostos pela União e pelo Estado da Bahia aos quais se nega provimento. (Apelação
Cível  nº  0005959-97.2008.4.01.3300/BA,  6ª  Turma  do  TRF  da  1ª  Região,  Rel.  Jirair  Aram
Meguerian. j. 24.06.2013, unânime, DJ 04.07.2013).Na situação em tela, os relatórios de estudo
social  de  fls.  16/27  e  192/197,  elaborados  pelo  Núcleo  Psicossocial  da  Defensoria  Pública,
concluíram que é necessária a permanência das famílias residentes na Vila do Rei, comunidade
objeto  desta  lide,  no  local  em  que  residem  atualmente  para  que  seja  garantido  o  direito  de
moradia.Ainda  conforme  o  citado  relatório,  os  moradores  daquela  comunidade  encontram-se
instaladas desde o ano de 2008, já existindo rede elétrica regularizada pela CEMAR e coleta de lixo
regular.Ademais, as fotos de fls. 195-197 corroboram as informações prestadas pelas assistentes
sociais.  Assim,  podemos  constatar  que,  no  caso  em  julgamento,  ocorreu  a  consolidação  do
assentamento  urbano  de  baixa  renda  denominado  Vila  do  Rei.Superado  este  quesito,  cumpre
abordar a alteração do pedido da inicial,  porquanto na inicial  a DPE pleiteia a "condenação do
Município de São Luís no fornecimento de unidades habitacionais às famílias ocupantes do imóvel
objeto da mencionada lide possessória, e que se enquadrem no perfil dos programas de subsídio
habitacional  para  famílias  de  baixa  renda".  Já  nas  alegações  finais  postula  "o  provimento  da
presente ação, para condenar o Município de São Luís a promover, no prazo fixado pelo juízo, a
regularização  fundiária  do  assentamento  informal  em favor  da  comunidade  substituída".A esse
respeito, cumpre destacar ser o presente feito regido pelo microssistema processual coletivo, no
qual o Código de Processo Civil tem aplicação residual, ou seja, aplica-se somente ao que com ele
for compatível.Sendo assim, a regra de que a sentença restringe-se aos pedidos da inicial é passível
de mitigação no processo coletivo, haja vista que com a mudança do contexto fático justificador da
propositura da demanda,  mostra-se salutar  a aplicação da solução mais  adequada à  pacificação
social,  especialmente em casos como o da espécie.  No intuito de melhor elucidar o tema, vale
transcrever ensinamento de CERQUEIRA e DONIZETI assim posto: "Pois bem. No microssistema
processual  coletivo em vigor,  inexiste  norma específica quanto à  alteração e  ao aditamento do
pedido, em virtude do que se tem aplicado residualmente o regime rígido do CPC (compatibilidade
formal). Por conseguinte, ganha-se com celeridade e técnica processual, mas deixa-se de lado a
possibilidade de solucionar definitivamente a lide coletiva,  impedindo-se a propositura de nova
demanda coletiva. Daí surgir a dúvida: há compatibilidade material das normas do CPC referentes a
estabilização dos elementos objetivos da demanda com o processo coletivo ? Na linha do que se
expôs no item anterior quanto à interpretação extensiva do pedido nas demandas coletivas, tudo
leva a crer que se deva flexibilizar a estabilização da causa de pedir e do pedido, permitindo a
alteração e o aditamento do pedido mesmo depois da citação e não necessariamente mediante o
consentimento do réu." 4 (Original sem grifo). Na hipótese dos autos, entendo que o fornecimento
de  unidades  habitacionais  minimamente  estruturadas,  guarnecidas  com  equipamentos  urbanos
necessários para as famílias residentes na Vila do Rei não representa a melhor solução, uma vez que
para as famílias seria prejudicial se fossem removidas para outra área, provavelmente, mais distante
da que residem atualmente. Seja pela educação das crianças, seja pela distância do local de trabalho,
entre outros. Para o Município, por seu turno, promover a remoção das famílias para outro local
seria mais dispendioso do que implementar a regularização fundiária da área em questão, ainda que
para isso tenha que se valer do instituto da desapropriação por interesse social.As hipóteses de
desapropriação por interesse social "são justificadas pela necessidade de se garantir a função social
da propriedade. Nestes casos, a desapropriação tem a intenção de reduzir desigualdades sociais e
conferir uma destinação social ao bem expropriado, mesmo que ele não seja utilizado diretamente
pelo ente estatal."5. Ainda que se saiba que a desapropriação por interesse social possui em seu
regramento ampla margem de discricionariedade ao administrador, o princípio da separação dos
poderes não é absoluto, já que admite temperamentos ao ser confrontado com os demais princípios



da ordem constitucional.Deste modo, frente à garantia fundamental prevista no artigo 5º. XXXV,
segundo a qual "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito", o
qual,  na  espécie,  reveste-se  de  maior  importância  face  aos  riscos  de  ofensa  ao  princípio  da
dignidade  da  pessoa  humana  e  ao  direito  social  da  moradia,  mostra-se  possível  que  o  Poder
Judiciário imponha à Administração Pública a tomada de medidas necessárias a assegurar direitos
constitucionalmente garantidos,  o  que no caso concreto se  reveste  na determinação para que o
Município de São Luís promova a regularização fundiária dos residentes na comunidade Vila do
Rei.Por  último,  o  autor  pugna  pela  proteção  dos  hipossuficientes  contra  os  despejos  forçados
promovidos pelo Estado do Maranhão, o qual merece acolhimento. A retirada definitiva de famílias
e comunidades em lides possessórias, sem a disponibilização adequada em habitação alternativa,
viola o direito à moradia assegurado constitucionalmente.3. DISPOSITIVOPor todo o exposto, com
arrimo no que preceitua o artigo 487, I,  do Código de Processo Civil,  JULGO procedentes os
pedidos formulados pela Defensoria Estadual do Maranhão e, por conseguinte, CONDENO:a) o
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS a promover a regularização fundiária da área denominada VILA DO
REI, localizada na Avenida Maria Alice, Quadra o, Loteamento Jardim América I, Olho Dágua,
Divinéia, nesta Capital, em favor de seus atuais ocupantes, no prazo de 1 (um) ano, a contar do
trânsito em julgado desta sentença, sob pena de multa diária de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em
caso de descumprimento, a ser revertido ao Fundo Estadual de Direitos Difusos.;b) o ESTADO DO
MARANHÃO em se abster de executar operações para remoção forçada de famílias de baixa renda,
em conflitos  multitudinários  pela  posse  da  terra  urbana  ou  rural,  enquanto  não asseguradas  as
medidas de proteção referidas no Comentário nº 07 do Comitê das Nações Unidas para os Direitos
Econômicos, Sociais e Culturais.Deixo de condenar o Município em custas e honorários em virtude
da súmula  421 do STJ6.NOTIFIQUE-SE o  Representante  do Ministério  Público  do Estado do
Maranhão,  após  o  transcurso  do  prazo  recursal  das  partes.  PUBLIQUE-SE.  REGISTRE-SE.
INTIMEM-SE. São Luís, 07 de dezembro de 2017. Juiz DOUGLAS DE MELO MARTINS Titular
da Vara de Interesses Difusos e Coletivos 


