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DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, 

no exercício de sua autonomia preconizada no §2º do artigo 134 da 

Constituição da República Federativa do Brasil e no uso de sua competência 

legal prevista no artigo 4º da Lei Complementar Federal 80/1994 e nos 

artigos 4º e 5º da Lei Complementar Estadual 65/2003, bem como no 

cumprimento de sua função institucional prevista no artigo 554, § 1º do CPC, 

por intermédio da defensora pública ao final assinada, vem, perante V. Exa., 

nos autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MUNICÍPIO DE 

BETIM, respeitosamente, expor e requerer o seguinte:  

 

 

1- LEGITIMIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA 

 

        Trata-se na origem de Ação cominatória de obrigação de fazer 

visando a DESOCUPAÇÃO COMPULSÓRIA de imóveis supostamente 

localizados em área de risco, utilizados como moradia por uma comunidade 

de pessoas vulneráveis e em situação de hipossuficiência econômica e 

social.  
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A teor do disposto no art. 554, §1º do CPC, a Defensoria 

Pública, na sistemática processual civil em vigor, está legitimada para atuar 

em nome próprio e na defesa do interesse alheio nas ações multitudinárias.  

 

Sob outro ângulo, segundo a doutrina e a jurisprudência, a 

intervenção da Defensoria Pública como custos vulnerabilis, ou seja, na 

condição de "guardiã dos vulneráveis", decorre da sua legitimidade para 

intervir em demandas que possam surtir efeitos nas esferas das pessoas ou 

grupos de necessitados.   

 

Por todo o exposto, no exercício de suas funções 

institucionais, a Defensoria Pública comparece nos autos do agravo de 

instrumento, como “guardiã” dos vulneráveis, pleiteando a designação de 

audiência de conciliação, visando a solução consensual do conflito objeto da 

lide. 

 

 

2 – PEDIDO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

FUNDAMENTADO NO  ART 3º, § 3º, DO CPC. 

 

    Com o objetivo de evitar inúmeros danos que surgirão 

diante de uma eventual desocupação forçada e abrupta de imóveis onde 

residem famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica, 

também levando em consideração que estamos vivendo uma enorme crise 

social e econômica causada pela pandemia do COVID-19, a Defensoria 

Pública comparece nos autos para requerer especial atenção deste Egrégio 

Tribunal, em especial deste Relator, na análise deste pedido de realização 

de audiência de tentativa de conciliação. 

 

  Com a devida venia, não se revela razoável, nem 

tampouco prudente, a desocupação e demolição dos imóveis sem a prévia 
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realização de audiência de conciliação, que certamente poderá possibilitar 

uma solução menos gravosa, principalmente para que esta ocorra de 

maneira humanitária e com o mínimo de danos às famílias atingidas pela 

decisão. 

 

    Não há como deixar de observar que a desocupação dos 

imóveis em questão possui reflexo possessório. Neste caso, devemos nos 

atentar para o disposto no artigo 565 do Código de Processo Civil, que em 

casos similares onde se discute posse coletiva de imóveis, o juiz deve 

designar audiência de mediação, medida também prevista no § 3º, do art. 3º 

do CPC. 

 

Destaca-se, ainda, que a normativa internacional 

aponta para tentativas de solução pacífica em detrimento a desocupações 

forçadas. 

 

É o caso do documento elaborado pelo Comitê dos 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, órgão das Nações Unidas, que, 

com escopo de franquear fiel interpretação ao artigo 11, §1º, do Pacto 

Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, o qual versa 

sobre o direito à moradia, emitiu o Comentário nº 07, que delimita requisitos 

de ordem urbanística referente às remoções forçadas.  

 

O item que ganha destaque no Comentário nº 07 é o de 

número 15, que dispõe sobre as garantias processuais que devem ser 

aplicadas em caso de remoção compulsória. São elas: 

 

i) autêntica oportunidade de consultar as pessoas afetadas; ii) prazo 

suficiente e razoável de notificação das pessoas afetadas com 

antecedência da data prevista para a remoção; iii) facilitar a todos os 

interessados, em um prazo razoável, informação relativa aos 
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despejos forçados previstos e os fins para que se destinam as terras; 

iv) a presença dos funcionários do governo ou seus representantes 

nas remoções, especialmente quando afete um grupo de pessoas; v) 

a identificação exata de todas as pessoas que serão removidas; vi) 

não efetuar remoção quando haja mau tempo ou de noite, salvo 

quando as pessoas afetadas derem seu consentimento; vi) oferecer 

recursos jurídicos; vii) oferecer assistência jurídica sempre que seja 

possível as pessoas que necessitem pedir reparação para os 

tribunais.  

 

    Registre-se que o escopo do referido Comentário nº 07 é 

resguardar a dignidade das pessoas que serão removidas. E mais, a 

compreensão pelo órgão julgador que os atos de ocupação que 

eventualmente sejam ilegais, não retira daquelas pessoas o direito de 

terem sua dignidade respeitada e de não mais passarem por 

humilhações e constrangimentos. 

 

Ademais, o Poder Judiciário, acima de tudo, possui uma 

função pacificadora e é no exercício desta função que deve procurar uma 

solução harmoniosa para os casos que lhe são apresentados, 

principalmente quando esses casos envolverem direitos fundamentais de 

cidadãos vulneráveis, incluindo crianças.  

 

Por todo o exposto, acredita a Defensoria Pública na solução 

pacífica do conflito, o que poderá ser viabilizado através de audiência de 

conciliação aqui requerida. 
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     3-VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS QUE REGEM A 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA e VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS 

CONSTITUCIONAIS  

 

      O desabrigo abrupto dessas famílias em tempos de 

pandemia, que na maioria dos casos, são pessoas de baixa renda, em 

situação de vulnerabilidade social e econômica, certamente viola outros 

direitos atrelados à moradia, tais como a saúde e a segurança.   

 

      Nesse contexto, como já ficou consignado em decisão 

proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, “(...) na ponderação entre a 

proteção e a efetivação dos direitos à moradia, ao mínimo existencial e, 

última análise, mas não menos relevante, ao direito à vida com 

dignidade, se chega à conclusão pela impossibilidade, na hipótese 

vertente, da reintegração da posse." (REsp 1302736/MG, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 

23/05/2016).   

                       

                                 A doutrina explica tal procedimento: 

 

“As potencialidades da interpretação constitucional, sob 

o influxo das ideias aqui exposta, fazem surgir novas 

indagações. Uma delas consiste, precisamente, na 

possibilidade de conflito sobre uma específica 

incidência da norma e um valor constitucionalmente 

protegido, abrigado em um princípio. Hipóteses podem 

ocorrer em que uma regra, cujo relato em tese seja 

perfeitamente compatível coma constituição, produza 

em relação a uma dada situação concreta um efeito 

inconstitucional. Nesse caso, deve-se paralisar a 
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eficácia da regra, em nome do valor ou principio 

constitucional vulnerado”1. 

 

                                No caso em questão, certo é que a desocupação 

imediata e abrupta da área/imóveis gera um efeito inconstitucional concreto, 

posto que fere frontalmente o principio da dignidade da pessoa humana.. 

 

                                    No tocante à ponderação de valores, com 

preponderância ao Princípio da dignidade da pessoa humana, confira-se o  

que restou consignado na Intervenção Federal nº 92, julgado pelo Superior 

Tribunal de Justiça: 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL. INTERVENÇÃO 

FEDERAL. ORDEM JUDICIAL. CUMPRIMENTO. 

APARATO POLICIAL. ESTADO MEMBRO. OMISSÃO 

(NEGATIVA). PRINCÍPIO DA 

PROPORCIONALIDADE. PONDERAÇÃO DE 

VALORES. APLICAÇÃO. 

 1 - O princípio da proporcionalidade tem aplicação 

em todas as espécies de atos dos poderes 

constituídos, apto a vincular o legislador, o 

administrador e o juiz, notadamente em tema de 

intervenção federal, onde pretende-se a atuação da 

União na autonomia dos entes federativos.  

2 - Aplicação do princípio ao caso concreto, em 

ordem a impedir a retirada forçada de mais 1000 

famílias de um bairro inteiro, que já existe há mais de 

dez anos. Prevalência da dignidade da pessoa 

humana em face do direito de propriedade. 

                                            
1
 BARROSO, Luiz Roberto, Interpretação e Aplicação da Constituição. São Paulo: Saraiva, 

2009, p.339. 
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Resolução do impasse por outros meios menos 

traumáticos.  

3 - Pedido indeferido.  

          

 

     No caso dos autos, a desocupação abrupta de área 

ocupada há vários anos por essas famílias, VIOLA PRINCÍPIOS QUE 

REGEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, TAIS COMO, OS PRINCÍPIOS DA 

BOA-FÉ, DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA e DA CONFIANÇA, ainda mais 

quando se tem notícia de que o MUNICÍPIO DE BETIM tem projetos 

políticos, econômicos e sociais para a área do Beco Fagundes, que é 

objeto do pedido de demolição. É o próprio prefeito municipal quem o 

diz, segundo o vídeo “Batepapo com o prefeito Vittorio Medioli - 

05/10/2021”, que pode ser consultado no endereço 

https://youtu.be/LNSGJLkD1lE, quando afirma com alguma irritação, a 

partir dos 50min38segundos e até os 55min50segundos, que os 

moradores resistentes à desocupação das suas residências estão 

atrapalhando a realização de um projeto de instalação no local de 

centro comercial e de lazer, dotado de vegetação amazônica (sic), 

cachoeira e teleférico, ao não aceitarem a indenização oferecida, o modesto 

aluguel social ou a remoção para Citrolândia, não aceitando que se recusem 

a deixar o lugar onde constituíram família, criaram laços sociais e culturais, 

dispõem de serviços públicos e organizaram suas vidas.   

 

   Nessa linha, a remoção forçada deve ser adotada apenas 

como última medida possível, considerando a violência ínsita a esta, e 

somente em conjunto com a inserção dos ocupantes em programas 

habitacionais definitivos que garantam o direito à moradia digna e compatível 

com suas necessidades, o que poderá ser viabilizado através da 

DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA visando a solução consensual do 

conflito. 
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   4- PEDIDO 

 

Ante todo o exposto, e diante da reconhecida integridade 

desse Eminente Relator, requer a designação de audiência de 

conciliação com fulcro art. 3º, §3º do CPC. 

 

Considerando a possibilidade de solução consensual da lide, 

requer a suspensão temporária da decisão que determinou a desocupação e 

demolição das moradias, Vale aqui destacar que o pedido de demolição 

sequer constou da petição inicial de ordem 68.  

 

Em tempo, requer sejam observadas as prerrogativas da 

Defensoria Pública: dispensa de procuração, conforme art. 89, inciso XI, da 

Lei Complementar Federal 80/94 e art. 74, inciso XI, da Lei Complementar 

Estadual 65/03, intimação pessoal do Defensor Público que atua neste 

Tribunal de Justiça, por meio de vista dos autos, para todos os atos 

processuais, nos termos do art. 5º, § 5º da Lei nº 1.060/50 c/c art. 128, I, da 

Lei Complementar Federal nº 80/94 e art. 74, I, da Lei Complementar 

Estadual nº 65/03, bem como a contagem em dobro de todos os prazos 

processuais; 

 

 

Nestes termos, 

pede deferimento. 

 

Belo Horizonte, 12 de janeiro de 2021. 

 

       Danusa Campos Godinho Pereira 
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