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AGRAVO INTERNO CV 4ª CÂMARA CÍVEL 
Nº 1.0000.19.124239-5/004 BELO HORIZONTE 
AGRAVANTE(S) DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 

DE MINAS GERAIS  
AGRAVADO(A)(S) MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE  

 

DECISÃO 

 

Vistos. 

 

Trata-se de Agravo de Interno interposto por DEFENSORIA 

PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, no exercício da 

CURADORIA ESPECIAL, contra decisão proferida por este Relator no 

Agravo de Instrumento nº 1.0000.21.191539-2/003, em que indeferi a 

antecipação da tutela recursal, mantendo a decisão que determinou 

a expedição de mandados de reintegração de posse do MUNICÍPIO 

DE BELO HORIZONTE, na Ação de Reintegração de Posse que move 

em face de AILTON BARBOSA DE SOUZA, ALEXSANDRO AVELINO 

DUTRA, ANA LUCIA CRISTINA GONÇALVES, ARI MARIO PEREIRA 

DA SILVA, ELAINE DE NASCIMENTO, GERALDO APARECIDO, 

JACKSON KENNEDY FERREIRA, JOSÉ ALVES FERREIRA, LIGIA 

MARA DE OLIVEIRA, MARCIA HELENA DE OLIVEIRA, PEDRO 

HENRIQUE ROCHA DE SOUZA, INÊS DO CARMO OLIVEIRA 

SILVESTRE, JONECI MENDES DA SILVA, ILMA GONÇALVES 

FRANCO, ALCIDES PINTO DE OLIVEIRA, LUCIMEIRE APARECIDA 

DA CRUZ, JOSÉ FERREIRA DE SOUZA, CARLOS GUEDES DE 

JESUS CARVALHO, APARECIDA RODRIGUES, JOSEANE DE 

JESUS PAVIOTE, DIVA ALVES SILVA e também em face de JOSÉ 

MÁRCIO DE FARIA, VESLER FERREIRA, GELISE DO NASCIMENTO 

SANTOS, NATIELE RODRIGUES DE ALMEIDA, MÁRCIA CRISTINA 

SOARES DOS SANTOS, CRISTINA CAMILA OLIVEIRA, RAMON 
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ALVES BATISTA, CIRAMITA VALADARES REIS, FERNANDO 

ANTÔNIO DE SOUZA, CLEOMAR GOMES DE OLIVEIRA, CANDIDA 

MARCELINA DE PAULA DOS SANTOS SILVA, RENATA EMANUELA 

CORDEIRO HEILODORO FERNANDES, JOSÉ DA SILVA 

RAIMUNDO, DAMIÃO BRITO DE OLIVEIRA, MÁRCIA MOREIRA DE 

SOUZA, JAQUELINE DE SOUZA RODRIGUES, MARCELO 

GONÇALVES, MARCOS RANIEL CALDEIRA DE AMORIM SANTOS, 

EDIVALDO RIBEIRO FERREIRA E GILMARA RODRIGUES ALVES. 

A Defensoria Pública, ora Agravante, aponta divergência entre o 

pedido (decisão do STF na ADPF 828 MC / DF) e as razões de decidir 

(“a suposta existência de dano inverso – por lesão à coletividade”). 

Afirma que, no julgamento da DPF 828 MC / DF, o STF 

assentou que “as remoções e desocupações coletivas concretizadas 

no atual momento de crise sanitária, acarretam lesões e ameaças de 

lesões dos direitos fundamentais à moradia, à saúde, à dignidade e à 

vida, mostrando-se inadequado seu deferimento no atual contexto 

pandêmico”. 

Alegando que o “assentamento humano informal ao qual é 

dirigida a ordem de reintegração” se subsome à decisão proferida na 

ADPF 828 MC/DF, por se tratar de posse coletiva, de imóveis utilizados 

como moradia, por comunidade de pessoas vulneráveis e em situação 

de hipossuficiência, em plena pandemia de Covid-19, além de ser 

anterior à 20/03/2020, razão pela qual entende que deve prevalecer o 

entendimento do STF e ser suspensa a ordem de reintegração em 

favor do Município de Belo Horizonte.    

Requer o juízo de retratação que, se não for exercido, que este 

Agravo Interno seja levado a julgamento pela Turma desta 4ª Câmara 

Cível e que lhe seja dado provimento para reformar a decisão proferida 

e suspender os efeitos da decisão de cumprimento da liminar de 

reintegração de posse, 

DECIDO 
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A Defensoria Pública Estadual, ora Agravante, insurge-se contra 

decisão monocrática proferida por este Relator, no Agravo de 

Instrumento-Cv nº 1.0000.21.191539-2/003, no qual foi indeferida a 

antecipação da tutela recursal e mantida a decisão que determinou a 

reintegração de posse do Município de Belo Horizonte em área 

ocupada irregularmente.  

O CPC admite a interposição de agravo interno contra decisão 

proferida pelo relator, nos seguintes termos: 

Art. 1.021.  Contra decisão proferida pelo relator 
caberá agravo interno para o respectivo órgão 
colegiado, observadas, quanto ao processamento, as 
regras do regimento interno do tribunal. 
 

Na lição de Didier e Cunha, 

Agravo interno é o recurso cabível contra as decisões 
unipessoais proferidas em tribunal, sejam elas 
proferidas pelo relator, sejam elas proferidas por 
Presidente ou Vice-Presidente do tribunal. (DIDIER Jr, 
Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de 
Direito Processual Civil : meios de impugnação às 
decisões judiciais e processos nos tribunais, v. 3. 13 
ed. Salvador: Editora Jus Podivm, 2016. P. 267) 
 

Embora decidisse, com base na doutrina de Didier Jr. e Cunha, 

no sentido de que, “antes de retratar-se, terá o relator de ouvir a parte 

agravado, que apresentará as suas contrarrazões” (Curso de Direito 

Processual Civil. 13. ed. Salvador: Jus Podivm, 2016, V. 3. p. 290), de 

modo que eventual retratação fosse exercida somente depois da 

manifestação das partes, a fim de prestigiar o contraditório e a ampla 

defesa, adotei outro posicionamento acerca da questão, para admitir a 

prévia análise do pedido de reconsideração. 

Neste caso, a Agravante pretende a reforma da decisão que 

autorizou a reintegração de posse do Município de Belo Horizonte em 

área indevidamente ocupada, invocando decisões recentes do 

Supremo Tribunal Federal acerca de desocupação de área de 

comunidade carente e vulnerável em período de pandemia. 
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DA ADPF 828 MC / DF 

Foi interposta a ADPF 828 / DF, por meio da qual partido político 

(PSOL) se insurge “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 ..., o direito fundamental à vida..., o fundamento da República 

Federativa do Brasil de dignidade da pessoa humana..., o objetivo 

fundamental da República Federativa do Brasil de construir uma 

sociedade justa e solidária..., e o direito fundamental à moradia” (“sic”) 

e pretende “... a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em 

situação de vulnerabilidade” e que o pedido cautelar é de “... 

suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas 

administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, 

remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem 

os efeitos da crise sanitária da COVID-19”, perante o  

O Supremo Tribunal Federal – STF, em decisão do Ministro 

Roberto Barroso, proferida na Medida Cautelar da ADPF 828 MC / DF, 

em 03/06/2021 (ordem 2), autorizou a suspensão dos despejos das 

ocupações coletivas anteriores à pandemia, consolidadas há, pelo 

menos, um ano e três meses, para evitar o agravamento da pandemia, 

na desnecessidade de expor, neste momento os ocupantes e os 

agentes públicos que cumprirão a ordem. 

Consta do voto do Min. Roberto Barroso: 

Suspensão temporária de despejos de 

ocupações coletivas anteriores à decretação do 

estado de calamidade pública. 

55. Passo, então, a avaliar a questão relativa às 
ocupações coletivas. A partir das informações 
prestadas, é possível identificar algumas situações de 
fato. Destaco inicialmente as ocupações anteriores à 
pandemia, que podem ser tanto urbanas quanto 
rurais. Adoto como marco temporal o dia 20 de março 
de 2020, data do Decreto Legislativo nº 6/2020 que 
reconheceu a ocorrência do estado de calamidade 
pública. Trata-se de hipóteses razoavelmente 
consolidadas no tempo, em que famílias e 
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comunidades vulneráveis se encontram instaladas há 
mais de um ano. Ainda que exista um justo título 
possessório apto a justificar a sua remoção, o 
agravamento da crise sanitária recomenda que se 
suspenda temporariamente a execução da 
reintegração de posse. 

56. A remoção ou despejo de ocupações coletivas 

envolve o deslocamento de um número 

considerável de pessoas, o que inevitavelmente 

prejudica o isolamento social. Em primeiro lugar, 
porque pessoas e famílias são desalojadas de suas 
residências e nesse momento encontram maior 
dificuldade de encontrar um lugar para morar, sendo 
certo que a recomendação é praticar o isolamento 
social e ficar em casa. Em segundo lugar, porque a 
execução da ordem de reintegração de posse, em si, 
envolve de maneira inevitável a exposição tanto das 
pessoas removidas, quanto dos agentes públicos. 
São diversos os relatos nos autos de casos com 
emprego de violência e mobilização de aparato 
policial. Em terceiro lugar, porque a execução dessas 
ações incrementa o risco de contaminação da 
população em geral, sendo que é preciso reunir 
esforços para achatar a curva de contágio. 

57. Por essas razões, diante de uma crise sanitária 

sem precedentes e em vista do risco real de uma 

terceira onda de contágio, os direitos de 

propriedade, possessórios e fundiários precisam 

ser ponderados com a proteção da vida e da 

saúde das populações vulneráveis, dos agentes 

públicos envolvidos e também com os riscos de 

incremento da contaminação para a população em 
geral. Se as ocupações coletivas já se encontram 
consolidadas há pelo menos um ano e três meses, 
não é esse o momento de executar a ordem de 
despejo. Razões de prudência e precaução 
recomendam que se aguarde o arrefecimento da crise 
sanitária. 

58. Diante do exposto, defiro parcialmente a medida 
cautelar postulada, para suspender pelo prazo de seis 
meses, a contar da presente decisão, medidas 
administrativas ou judiciais que resultem em despejos, 
desocupações, remoções forçadas ou reintegrações 
de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam 
de moradia ou que representem área produtiva pelo 
trabalho individual ou familiar de populações 
vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 
de março de 2020, quando do início da vigência do 
estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 
6/2020). 
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O Min. Relator, apreciando a Medida Cautelar, determinou a 

suspensão, pelo prazo de 6 (seis) meses, das liminares para a 

reintegração na posse de ocupações, distinguindo 3 (três) situações: 1) 

ocupações anteriores à pandemia; 2) ocupações posteriores à 

pandemia; e 3) despejo liminar. 

Conforme se extrai da referida decisão, as reintegrações em 

ocupações anteriores à pandemia ficarão suspensas por 6 (seis) 

meses, a contar da data da decisão:  

61.  Ante o quadro, defiro parcialmente a medida 
cautelar para: 

i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: 
suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da 
presente decisão, medidas administrativas ou judiciais 
que resultem em despejos, desocupações, remoções 
forçadas ou reintegrações de posse de natureza 
coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que 
representem área produtiva pelo trabalho individual ou 
familiar de populações vulneráveis, nos casos de 
ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando 
do início da vigência do estado de calamidade pública 
(Decreto Legislativo nº 6/2020); 
 

Entretanto, o Ministro Roberto Barroso estabeleceu as seguintes 

ressalvas: 

62. Ficam ressalvadas da abrangência da presente 
medida cautelar as seguintes hipóteses: 

i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis 
à ocorrência de deslizamentos, inundações ou 
processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao 
estado de calamidade pública, nas quais a remoção 
poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B 
da Lei federal nº 12.340/2010; 

ii) situações em que a desocupação se mostre 
absolutamente necessária para o combate ao crime 
organizado – a exemplo de complexos habitacionais 
invadidos e dominados por facções criminosas – nas 
quais deve ser assegurada a realocação de pessoas 
vulneráveis que não estejam envolvidas na prática 
dos delitos; 

iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em 
terras indígenas; e 
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iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis 
locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, 
desde que compatíveis com a Constituição, e 
decisões judiciais anteriores que confiram maior grau 
de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos 
em que a medida mais protetiva prevalece sobre a 
presente decisão. 
 

A partir da decisão da Medida Cautelar da ADPF 828 / DF, as 

decisões individuais dos Ministros do STF, acerca de desocupação de 

ocupação coletiva, têm-se fundado no referido precedente. Vejamos: 

Rcl 49492, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAIS, DJe 

23/09/2021 
(...) 
A decisão proferida na ADPF 828 MC ressalva da 
abrangência da cautelar nela implementada as 
“ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à 
ocorrência de deslizamentos, inundações ou 
processos correlatos (...)”. Ou seja, da leitura dos 
termos da medida cautelar em comento, percebe-se 
que foi conferida expressamente ao intérprete a 
possibilidade de, num juízo valorativo inerente à 
análise do caso concreto, proceder ao necessário 
enquadramento de outras hipóteses não 
expressamente elencadas (deslizamentos e 
inundações), mas que se subsumem a uma 
concepção, ainda que ampliada, de “áreas de risco”, 
bem como de “processos correlatos”, como se deu na 
espécie. 
(...) 
 

Rcl 49494 MC, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe 

20/09/2021 
(...) 
De todo modo, a decisão liminar proferida na ADPF 
828 pelo relator, Ministro Roberto Barroso (DJe de 
07/06/2021), assim decidiu: 
(...) 
Se, de um lado, as famílias ocupavam o local em data 
anterior à pandemia, não é permitida a desocupação; 
se, de outro, a ocupação é posterior, não há 
informação quanto à adequada realocação de cada 
uma delas. A ata da reunião (eDOC 4, p. 25-26) 
refere-se apenas à responsabilidade da Secretaria de 
Habitação da Prefeitura Municipal de São Paulo de 
“gerir e executar a política municipal” e da Assistência 
Social da Prefeitura de “orientar os moradores”, sem 
contudo constar a indicação de abrigo efetivo ou outra 
forma que “assegure”, como consta na decisão do 
STF, a moradia adequada.  
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Assim, em juízo de cognição sumária, sopesando o 
perigo de dano irreparável em razão do cumprimento 
da decisão de desocupação, defiro parcialmente o 
pedido liminar, a fim de suspender, até o julgamento 
final desta reclamação, os efeitos da decisão 
reclamada proferida no Processo nº 1014783-
78.2017.8.26.0100, em trâmite no TJSP, nos termos 
do art. 989, II, do CPC. 
 

Rcl 49434 / PA, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe 

20/09/2021 
2. A presente reclamação foi proposta à alegação de 
afronta à ADPF 828, tendo em vista a determinação 
de desocupação imediata do imóvel, sem observar as 
garantias do contraditório e da ampla defesa. 3. Ao 
exame da ADPF 828, o Ministro Roberto Barroso, 
Relator, a partir da ponderação entre os direitos de 
propriedade e possessórios e a proteção à vida e à 
saúde de populações vulneráveis no contexto da 
pandemia, deferiu parcialmente medida cautelar para 
suspender medidas administrativas ou judiciais que 
resultem em despejos, desocupações, remoções 
forçadas ou reintegrações de posse em determinadas 
situações. Transcrevo a ementa da decisão 
monocrática: 
(...) 
 

Rcl 48922 MC / SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 

17/08/2021 
DECISÃO MEDIDA LIMINAR NA RECLAMAÇÃO. 
CONSTITUCIONAL. MORADIA. PANDEMIA. 
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARGUIÇÃO DE 
DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO 
FUNDAMENTAL N. 828-MC. MEDIDA LIMINAR 
DEFERIDA. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS. 
(...) 
7. Pelo exposto, sem prejuízo da reapreciação da 
matéria no julgamento do mérito, presentes os 
requisitos da medida requerida, defiro a medida 
liminar, para suspender, no que se refere à execução 
da ordem de reintegração de posse, os efeitos da 
decisão proferida pela Primeira Vara Cível da 
Comarca de Caraguatatuba/SP no Processo n. 
1002210-85.2021.8.26.0126, até o julgamento de 
mérito da presente reclamação (art. 158 do 
Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e inc. 
II do art. 989 do Código de Processo Civil). 8. 
Requisitem-se informações à autoridade reclamada 
(art. 157 do Regimento Interno do Supremo Tribunal 
Federal). 
(...) 
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Fica claro que a suspensão a que se refere a jurisprudência do 

STF é temporária e deve respeitar os parâmetros fixados na Medida 

Cautelar da ADPF 828/DF. 

Apenas para reforçar a singularidade e a gravidade da 

pandemia do Covid-19, acrescento que o Congresso Nacional 

derrubou, em 27/09/2021, o veto Presidencial ao Projeto de Lei PL 

872-2020, que estabelece “medidas excepcionais em razão da 

Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (Espin) 

decorrente da infecção humana pelo coronavírus SARS-CoV-2...” e 

“Suspende até 31 de dezembro de 2021 o cumprimento de 

medidas judiciais e administrativas que resultem em desocupação 

ou remoção forçada coletiva em imóvel privado ou público, desde 

que a ocupação seja anterior a 31 de março de 2021; bem como a 

concessão de liminares em ações de despejo referentes a contratos 

cujo valor mensal do aluguel...” (acessado nesta data: 

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/148656). 

Portanto, a suspensão do cumprimento de mandados de 

reintegração de posse e imissão na posse, bem como os despejos e 

remoções judiciais ou extrajudiciais é medida temporária de 

prevenção ao contágio e de enfrentamento da COVID-19. 

BREVE HISTÓRICO 

O Município de Belo Horizonte desapropriou área referente aos 

lotes 01, 02, 03, 04, 05, 05, 07, 08 e 15 da Quadra 05; lotes 01, 02, 03, 

04 e 05 da Quadra 14; e lote indiviso da Quadra Q 121 A, do bairro 

Copacabana, para “implantar parque ecológico (Parque Madrid), obra 

de infraestrutura do empreendimento Complexo da Avenida Várzea de 

Palma, conforme Decreto Municipal nº 14.227/10...”, em cumprimento 

ao “Projeto Sustentador Vila Viva” (ordem 4).  

Todavia, tendo havido invasão de parte da área (lotes nº 01 a 

nº 08 e lote 15, todos da quadra 05) em 2014, o Município ajuizou 
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ação de reintegração na posse precedente (nº 6037465-

07.2015.8.13.0024), na qual foi proferida sentença em 2015.  

No ano de 2016 o restante do terreno expropriado foi invadido 

(lotes nº 01 a nº 05 da quadra 14 e lote indiviso da Quadra Q 121-A), 

razão pela qual o Município ajuizou a presente ação de reintegração 

na posse nº 5156194-38.2017.8.13.0024. 

Deferida medida liminar da reintegração de posse, a Defensoria 

Pública, Curadora dos réus revéis, interpôs o Agravo de Instrumento nº 

1.0000.19.124239-5/001. A Turma Julgadora desta 4ª Câmara Cível, 

considerando que “...o proprietário tem o direito de reaver a coisa do 

poder de quem a possua injustamente...” e que o imóvel ocupado é 

bem público e, portanto, é indevida a ocupação, à unanimidade, negou 

provimento ao recurso, mantendo a decisão do Juízo de origem que 

“deferiu o pedido liminar para determinar a reintegração na posse da 

área reivindicada”. O julgamento do referido Agravo ocorreu na sessão 

de 14/05/2020, cuja ementa tem o seguinte teor: 

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE –IMÓVEL PÚBLICO – 

INVASÃO – DETENÇÃO – DESOCUPAÇÃO.  

- Em casos de turbação, o possuidor tem o direito 

de ser mantido na posse, e tem também o direito 

de ser reintegrado, quando houver esbulho. 

- O autor da possessória deve comprovar, além da 

posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo 

réu, bem como a data em que ocorreu – para 

estabelecer o rito – e a continuação da posse. 

- Comprovadas a posse e a turbação ou o 

esbulho, o possuidor deve ser mantido ou 

reintegrado na posse. 

- A ocupação de imóvel público é precária e, em se 

configurando a alegada ocupação irregular, 

configurar-se-á mera detenção.  

 

Portanto, que a questão da reintegração liminar na posse já está 

decidida, conforme ementa já transcrita, para deferir a medida.  

Determinada a expedição dos mandados de imissão na posse, a 

Defensoria Pública interpôs novo Agravo de Instrumento (nº 

1.0000.19.124239-5/003), ao qual este Relator indeferiu a 
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antecipação da tutela recursal, resultando na interposição do 

presente Interno (sequencial 004).   

DA CASUÍSTICA EM EXAME 

A Defensoria Pública, Curadora Especial dos Agravantes, insiste 

em que não se insurge contra o deferimento da liminar de imissão na 

posse do imóvel em questão. 

Alega que pretende a aplicação da jurisprudência do STF, 

notadamente da Medida Cautelar da ADPF 828 MC / DF (DJe 

07/06/2021), “deferida a fim de evitar, por período certo e determinado, 

que remoções e desocupações coletivas violem os direitos à moradia, 

à vida e à saúde das populações envolvidas”. 

O que se extrai desta reintegração de posse é que a liminar de 

reintegração foi deferida em novembro/2017 (ordem 18) e até o 

presente momento não foi cumprida. 

O interesse público na conclusão da obra feita na área já 

expropriada é inegável e, conforme reconhecido no Agravo de 

Instrumento precedente (sequencial 001), o Município de Belo 

Horizonte comprovou a propriedade do bem, além da turbação na 

posse, razão pela qual foi confirmada a decisão que autorizou a 

reintegração na posse.  

Ocorre que, a excepcionalidade do momento de pandemia – 

e tão-somente isso – justifica o sobrestamento do cumprimento 

dos mandados de imissão na posse. 

Neste caso, o Município de Belo Horizonte desapropriou área 

(nº 6037465-07.2015.8.13.0024) de interesse público para realização 

implantação de obra de infraestrutura do empreendimento Complexo 

da Avenida Várzea de Palma, conforme Decreto Municipal nº 

14.227/10...” (ordem 4), todavia, a área foi invadida, tratando-se de 

ocupação coletiva, que o Município pretende desocupar. 

O Decreto Expropriatório da área é de 2010 e a desapropriação 

foi ajuizada no ano de 2015. 
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Trata-se de ocupação anterior à pandemia, haja vista que a 

ação de reintegração de posse foi distribuída em 30/10/2017. 

De modo que a presente hipótese se subsome à decisão na 

Medida Cautelar da ADPF 828 / DF, tanto por se tratar de ocupação 

consolidada no tempo, ou seja, instalada há mais de um ano e três 

meses, quanto porque o terreno não se encaixa nas exceções à regra 

da suspensão das reintegrações na posse – não se trata de área de 

risco, nem é área essencial ao combate ao crime organizado, nem de 

terras indígena, tampouco o Município Agravado possui legislação 

mais favorável aos ocupantes. 

De modo que, ainda que se considere a necessidade do 

cumprimento da decisão do Juízo de origem, confirmada pela Turma 

Julgadora desta 4ª Câmara Cível, como também o interesse público 

que envolve a implantação de um parque em área regularmente 

desapropriada, o fato é que a excepcionalidade do momento, em razão 

da pandemia da Covid-19 – e reitero: apenas e tão-somente por esta 

causa –, justifica a suspensão da presente liminar. 

Portanto, no exercício do juízo de retratação, DEFIRO a 

antecipação da tutela recursal para determinar o sobrestamento da 

decisão que determinou a expedição de mandados de reintegração de 

posse do Município de Belo Horizonte na área ocupada irregularmente 

até 03/12/2021. 

Informe o Juízo de origem sobre a presente decisão. 

Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. 

Após, à d. PGJ. 

Int.. 

Belo Horizonte, 24 de setembro de 2021. 

 

DES. RENATO DRESCH 
Relator 
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