
9/5/2014 INTERVENÇÃO MINISTERIAL NAS AÇÕES VERSANDO SOBRE

http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/cao_urbanismo_e_meio_ambiente/biblioteca_virtual/bv_teses_congressos/Dra%20Cl%C3%A1udia%20Maria%20… 1/5

INTERVENÇÃO MINISTERIAL NAS AÇÕES VERSANDO SOBRE

LITÍGIOS COLETIVOS PELA POSSE DE TERRAS URBANAS

 

Cláudia Maria Beré

Promotora de Justiça da Capital

 

SUMÁRIO: 1. Introdução; 2. Princípios constitucionais: 2.1. Função social da propriedade; 2.2. Devido processo legal; 2.3. Tratados internacionais; 2.4. Direito à

moradia; 3. Ministério Público; 4. Violações a princípios constitucionais e legais; 5. Atuação do Ministério Público nos litígios coletivos pela posse de terra urbana;

6. Conclusões.

 

1. Introdução

            As ações possessórias são reguladas pelos artigos 920 a 933 do Código de Processo Civil.  É importante destacar que esses dispositivos legais emprestam grande

efetividade à defesa do direito de propriedade.

            De fato, no caso da ação de reintegração na posse, intentada dentro do prazo de um ano e dia do esbulho, incumbe ao autor provar sua posse, o esbulho praticado

pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse (art. 927).  Se a petição inicial estiver devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição de mandado liminar de

reintegração na posse.  Concedida ou não a liminar, o réu será citado para contestar a ação (art. 930).

            Caso o juiz não esteja convencido pelos documentos que instruem a inicial, determinará a realização de audiência de justificação, para a qual o réu será citado (art.

928).  Porém, apesar de o réu ser citado para comparecer à audiência de justificação, a jurisprudência entende que ele não tem o direito de produzir prova em sua defesa,

conforme recente julgado que se transcreve:

“POSSESSÓRIA - Reintegração de posse - Justificação prévia - Audiência - Testemunhas arroladas pela ré - Oitiva não obrigatória - Cerceamento de defesa -

Inexistência - Liminar deferida - Manutenção - Denúncia do comodato que caracteriza a força nova - Recurso improvido (Agravo de Instrumento n. 7.050.908-3 - São

Paulo - 15ª Câmara de Direito Privado - Relator: Antonio Ribeiro - 07.02.06 - V. U.)”

            Julgada procedente a justificação, o juiz fará expedir o mandado de reintegração (art. 929).  Nesse caso, o prazo para a defesa do réu se iniciará quando for intimado

da decisão que deferiu a liminar (art. 930, § único).

            É possível, ainda, que o juiz substitua a audiência de justificação por inspeção judicial (RT 631/189).

            Não há nenhum dispositivo legal no capítulo mencionado determinando a intervenção do Ministério Público nas ações de reintegração na posse, contudo, a Lei Federal

nº 9.415/96 deu nova redação ao artigo 82, inc. III, do Código de Processo Civil, que passou a prever a intervenção do Ministério Público nas ações que envolvam litígios

coletivos pela posse da terra rural e nas demais causas em que há interesse público, evidenciado pela natureza da lide ou qualidade da parte
[1]

.

            Embora não se vislumbre nenhuma diferença substancial entre os litígios coletivos pela posse rural e os litígios coletivos pela posse urbana, a restrição formulada pelo

dispositivo legal mencionado acima tem sido invocada para afastar a necessidade de intervenção do Ministério Público nos últimos, nos termos da jurisprudência:

“MINISTÉRIO PÚBLICO – Intervenção – Ação possessória – Desnecessidade quando envolve litígios coletivos pela posse de área urbana – Inteligência do artigo

82, III, primeira parte, do Código de Processo Civil (RT 777/397).”

            Diante do panorama legal mencionado acima, não é rara a ocorrência de casos em que o proprietário do imóvel urbano ocupado por inúmeras famílias ajuiza ação de

reintegração na posse instruindo a petição inicial por documento que comprove a propriedade da área e Boletim de Ocorrência Policial, para provar o esbulho, a data em que

ocorreu e a perda da posse.  Em sua inicial, o proprietário indica como réus “fulano de tal” e outros, sustentando que não é possível proceder à identificação e qualificação dos

ocupantes da área.  Com base nessa frágil documentação, o juiz concede a liminar e os ocupantes da área dela só tomam conhecimento quando são surpreendidos pelo Oficial

de Justiça, acompanhado de reforço policial, já na data do cumprimento do mandado de reintegração liminar na posse.  No mesmo ato, alguns ocupantes da área são citados

para apresentar defesa, porém esta somente chegará aos autos depois da desocupação, se chegar a ser oferecida, já que após o despejo forçado é possível que os ocupantes

percam o interesse em se defender ou tenham dificuldade em constituir advogado, hipóteses em que a ação será julgada procedente com fundamento na revelia dos réus.

            Não é difícil perceber que uma ação de reintegração na posse que siga esse trâmite terá resolvido momentaneamente o problema do proprietário do imóvel, já que é

provável que, no futuro, ocorra nova ocupação do mesmo imóvel se ele continuar abandonado.  Porém, com certeza, a ação não terá resolvido o problema social das pessoas

que ocuparam o imóvel em busca de moradia e, despejadas, terão que procurar um novo local para morar, ocupando uma nova área.  E o problema só terá mudado de

endereço.

            Na ação descrita acima, a obediência aos preceitos do Código de Processo Civil que regem a matéria leva a uma aparência de legalidade.  Cumpre, contudo, analisar o

procedimento que vem sendo adotado nas ações de reintegração de posse à luz dos preceitos constitucionais ligados à matéria.

2. Princípios constitucionais

2.1. Função social da propriedade

A Constituição de 1988 regula a propriedade entre os direitos e garantias fundamentais, previstos no art. 5º, dispondo, no inc. XXII, que é garantido o direito de

propriedade e, no inc. XXIII, que a propriedade atenderá a sua função social.
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            Resta claro, assim, que no atual regime constitucional o direito de propriedade é garantido, desde que ela cumpra sua função social – e, a contrário senso, não é

garantido o direito de propriedade que não cumpra sua função social.  Além dos dispositivos transcritos acima, a Constituição Federal apresenta diversas outras disposições

interferindo com o direito de propriedade, especialmente o art. 5º, inc. XXIV, XXV e XXVI, art. 170, inc. II e III (princípios gerais da ordem econômica), 182 e 183 (política

urbana), entre outros.  Assim, embora a propriedade seja prevista como um direito individual, esse conceito de individualidade deve ser relativizado, uma vez que o conteúdo

do direito de propriedade passa a ser conformado por sua função social.

            No Brasil, a maioria dos juristas entende que o regime jurídico da propriedade está subordinado ao Direito Civil, esquecendo-se que o Direito Constitucional, cujas

normas são hierarquicamente superiores, também disciplina o direito de propriedade, razão pela qual as normas de direito privado hão que ser compreendidas de acordo com a

disciplina constitucional.

            Ademais, há que se notar que a própria legislação civil evoluiu no sentido de abranger o conceito da função social da propriedade.

            De fato, o Código Civil de 1916, previa, no art. 524, que “a lei assegura ao proprietário o direito de usar, gozar e dispor de seus bens, e de reavê-los do poder de

quem injustamente os possua”. Essa concepção apresenta um aspecto interno e um aspecto externo.  Em seu aspecto interno (econômico), a propriedade implica as seguintes

faculdades:

a)        o direito de usar, faculdade que tem o titular de utilizar-se da coisa de acordo com sua finalidade e de excluir estranhos de igual uso;

b)        o direito de fruir, faculdade que tem o titular de colher os frutos naturais e civis da coisa, bem como de explorá-la economicamente, aproveitando seus produtos;

c)        o direito de dispor, faculdade de dispor da coisa, alienando-a, transformando-a, descaracterizando-a ou até mesmo destruindo-a.

            Em seu aspecto externo (jurídico), a propriedade é o direito de exigir que todas as pessoas se abstenham de turbar o exercício do direito por seu titular, podendo

reavê-la de quem injustamente a detenha.

            Dispositivo de semelhante teor foi incluído no Novo Código Civil, cujo art. 1228 prevê que “o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito

de reavê-la de quem quer que injustamente a detenha.”

            Ocorre que, no artigo mencionado acima, foram incluídos cinco parágrafos, sem correspondente no código anterior, que expressam a função social e ambiental da

propriedade, impedem o abuso de direito, prevêem a desapropriação por necessidade ou utilidade pública e, até mesmo, criam uma nova figura, que pode ser considerada uma

desapropriação judicial.

“§ 1º. O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade

com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e
das águas.

§ 2º. São defesos os atos que não trazem ao proprietário qualquer comodidade, ou utilidade, e sejam animados pela intenção de prejudicar outrem.

§ 3º. O proprietário pode ser privado da coisa, nos casos de desapropriação, por necessidade ou utilidade pública ou interesse social, bem como no de requisição, em
caso de perigo público iminente.

§ 4º. O proprietário também pode ser privado da coisa se o imóvel reivindicado consistir em extensa área, na posse ininterrupta e de boa-fé, por mais de cinco anos, de

considerável número de pessoas, e estas nela houverem realizado, em conjunto ou separadamente, obras e serviços considerados pelo juiz de interesse social e
econômico relevante.

§ 5º. No caso do parágrafo antecedente, o juiz fixará a justa indenização devida ao proprietário; pago o preço, valerá a sentença como título para o registro do imóvel
em nome dos possuidores.”

            Contudo, o Novo Código Civil, a exemplo de seu antecessor, continua prevendo como modos de aquisição da propriedade imóvel apenas o usucapião e a

transferência da propriedade pelo registro do título translativo, o que implica a existência de um contrato entre as partes, tal como compra e venda ou doação.   Isso significa

que aquele que não tenha condições financeiras para realizar este negócio jurídico ou não preencha os requisitos legais para o usucapião não terá outra forma de acesso ao

direito de propriedade.

            É interessante notar aspecto levantado por Miranda Rosa
[2]

, que ressalta que os direitos e deveres definem relações sociais, devendo ser destacado que pode ocorrer

a atribuição, a certos tipos de direitos, de um caráter absoluto ou que lhes confira uma situação dominante em relação aos demais, como ocorre com o direito de propriedade. 

Tal fato é facilmente constatável, pois sempre que se realizam pesquisas sobre os sonhos dos brasileiros, o sonho que aparece em primeiro lugar é a aquisição da casa própria.

Por tal motivo, é crucial que a função social da propriedade não seja um princípio abstrato, mas se transforme em efetiva prática.

2.2. Devido processo legal e direito de defesa

            O art. 5º, da Constituição Federal, elenca entre os direitos e garantias individuais os direitos ao devido processo legal e o direito de defesa, nos seguintes termos:

“LIV – ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;

LV – aos litigantes em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela

inerentes.”

2.3. Tratados internacionais

O direito à moradia já está consagrado internacionalmente como um direito humano desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamada pela Assembléia

Geral das Nações Unidas em 10/12/1948, e assinada pelo Brasil na mesma data.  Ela prevê que:

“Artigo XXV – 1. Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação,

cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, o direito à segurança, em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos
meios de subsistência em circunstâncias fora de seu controle.”

Já o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, adotado pela Resolução nº 2.200-A da Assembléia Geral das Nações Unidas em 16/12/1966

faz expressa menção ao direito à moradia, tendo sido ratificado pelo Brasil em 24/01/1992, conforme trecho transcrito:

“Artigo 11 – 1. Os Estados-partes no presente Pacto reconhecem o direito de toda pessoa a um nível de vida adequado para si próprio e para sua família, inclusive à

alimentação, vestimenta e moradia adequadas, assim como uma melhoria continua em suas condições de vida.  Os Estados-partes tomarão medidas apropriadas para
assegurar a consecução desse direito, reconhecendo, nesse sentido, a importância essencial da cooperação internacional fundada no livre consentimento.”

            Diversos outros tratados internacionais, dos quais o Brasil é signatário, também reconhecem o direito à moradia, tal como a Convenção Internacional Sobre a
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Eliminação de Todas as formas de Discriminação Racial, de 1965, Convenção Sobre a Eliminação de Todas as formas de Discriminação contra a Mulher, de 1979,

Convenção Sobre os Direitos da Criança, de 1989 e a Agenda sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, de 1992.

            O direito à moradia volta a ser reafirmado como um direito humano na segunda Conferência das Nações Unidas sobre Assentamentos Humanos – Habitat II, realizada

em Istambul, no ano de 1996.  Dentre os compromissos firmados pelos Estados participantes constam a implementação de moradia adequada para todos e o desenvolvimento

de assentamentos humanos sustentáveis.  É também assumido o compromisso de garantir políticas de habitação como prioridade social; garantir a segurança legal da posse e o

acesso igual à terra a todas as pessoas, incluindo mulheres e pobres; proteger todas as pessoas, garantir proteção legal e socorro, no caso de despejos forçados contrários à lei

e, quando os despejos forem inevitáveis, garantir que soluções alternativas sejam oferecidas.

            É de se notar que, em função do disposto no art. 5º, § 2º, da Constituição Federal, “os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros

decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.”

            Portanto, o direito à moradia já estava incorporado ao Direito e à ordem jurídica brasileiros, que reconhece os direitos garantidos em tratados assinados pelo Brasil. 

Ademais, ele decorre dos princípios fundamentais da República, que tem como um de seus fundamentos a dignidade da pessoa humana (art. 1º, inc. III, da Constituição) e tem

como objetivos construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e

regionais e promover o bem de todos, sem preconceitos (art. 3º).

2.4. Direito à moradia

            O direito à moradia foi expressamente incluído entre os direitos sociais elencados no art. 6º, da Constituição Federal, pela Emenda Constitucional nº 26, de

14/02/2000.

            Segundo José Afonso da Silva, “o direito à moradia significa ocupar um lugar como residência; ocupar uma casa, apartamento, etc., para nele habitar. No morar,

encontramos a idéia básica da habitualidade no permanecer ocupando uma edificação, o que sobressai com sua correlação com o residir e o habitar, com a mesma conotação

de permanecer ocupando um lugar permanentemente”
[3]

. O mesmo autor ensina que o direito à moradia tem duas faces: uma negativa, segundo a qual o cidadão não pode ser

privado de sua moradia ou impedido de conseguir uma, implicando uma abstenção do Estado e de terceiros; e outra positiva, consistente no direito de obter uma moradia digna

e adequada, ao qual corresponde o dever do Estado de promover ações positivas para viabilizar esse direito, embora não signifique o direito de cada um de obter a casa

própria.        

E com o objetivo de evitar que as pessoas sejam privadas de sua moradia em razão de despejos forçados e se transformem em pessoas sem moradia, a Subcomissão

de Promoção e Proteção aos Direitos Humanos das Nações Unidas aprovou, em 11 de agosto de 2005, os chamados Princípios Pinheiro para a Restituição de Moradia e

Propriedade, que  declaram que “todas as pessoas têm direito a ser protegidas contra a arbitrariedade, contra os despejos forçados ilegais ou outro tipo de despejo, definidos

como o despojo permanente ou temporário, contra sua vontade, de indivíduos, famílias e/ou comunidade das moradias ou terras que ocupam, sem a provisão de, e o acesso a,

formas apropriadas de proteção legal ou de outra índole”. Os Princípios estabelecem que toda as pessoas que foram retiradas de suas moradias ou terras de maneira arbitrária

ou ilegal – seja pela guerra, limpeza étnica, desastre natural, despejo forçado ou outra forma de deslocamento – são igualmente beneficiárias do direito de restituição.

3. Ministério Público 

            Segundo o art. 127, da Constituição Federal, “o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da

ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis’. Para realizar sua incumbência constitucional, o Ministério Público poderá atuar no

processo como parte (órgão agente) ou como fiscal da lei (órgão interveniente), sempre que houver uma causa que o traga ao processo.

            Para Hugo Nigro Mazzilli
[4]

, “são três as causas: a) o zelo de interesse indisponível ligado a uma pessoa (v.g., um incapaz); b) o zelo de interesse indisponível ligado a

uma relação jurídica (v.g., em ação de nulidade de casamento); c) o zelo de um interesse, ainda que não propriamente indisponível, mas de suficiente abrangência ou

repercussão social, que aproveite em maior ou menor medida a toda a coletividade (v.g., em ação para defesa de interesses individuais homogêneos, de larga abrangência

social).”

            O direito à moradia enquadra-se na última hipótese, de tal modo que o direito à moradia de uma única pessoa caracteriza direito individual que não justifica a atuação

do Ministério Público.  Porém o direito à moradia de um grupo de pessoas, ocupando uma mesma área ou edificação atinge suficiente repercussão social para ensejar a

intervenção ministerial no processo.

            Já há inúmeros julgados do Superior Tribunal de Justiça reconhecendo a legitimidade do Ministério Público para ajuizar ação civil pública em defesa do direito social à

moradia, considerada como patrimônio social:

“Ação civil pública – Regularização de loteamento – Direito social à moradia – Patrimônio social – Legitimidade do Ministério Público para a propositura da ação –

Art. 129, III, da Constituição Federal – Interesse de agir reconhecido – Preliminares afastadas – Retorno dos autos ao Primeiro Grau para prosseguimento – Recurso

provido para esse fim (REsp nº 601.981).”

“PROCESSO CIVIL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MINISTÉRIO PÚBLICO – LEGITIMIDADE.

...

2. O MP está legitimado a defender direitos individuais homogêneos, quando tais direitos têm repercussão no interesse público (EREsp 114.908).”

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MINISTÉRIO PÚBLICO – LEGITIMIDADE ATIVA – REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS PARA MORADIAS

POPULARES.

1. O Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública em defesa de interesses coletivos ou individuais homogêneos, visando a regularização de

loteamento destinado a moradias populares (REsp 404.759)”.

Ora, se o direito à moradia de grupos de pessoas caracteriza direito individual homogêneo passível de tutela pelo Ministério Público por via de ação civil pública, esse
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direito caracteriza, igualmente, causa que enseja a intervenção do Ministério Público como fiscal da lei em ações possessórias.  Tanto é assim que o art. 82, inc. III, do Código

de Processo Civil já prevê expressamente que a intervenção ministerial nas ações que envolvam litígios coletivos pela posse da terra rural.

Ocorre que, conforme apontado acima, também as ações envolvendo litígios coletivos pela posse de terra urbana apresentam repercussão social apta a ensejar a

atuação do Promotor de Justiça, razão pela qual tal intervenção deverá ser obrigatória.

4. Violações a princípios constitucionais e legais

            Verifica-se, pois, que o procedimento que vem sendo seguido nas ações possessórias envolvendo litígios coletivos pela posse de terra urbana, via de regra, viola os

princípios constitucionais apontados acima e os tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário.

            A concessão de liminar sem a oitiva dos réus viola o princípio do devido processo legal, privando comunidades inteiras de seus bens sem qualquer oportunidade de

defesa.

            A citação de um único ocupante da área, ou de poucos ocupantes ou, o que é mais comum, a citação editalícia dos réus impede que exerçam seu direito de defesa.

            O despejo forçado de grupos de pessoas sem o oferecimento de qualquer alternativa habitacional viola o direito à moradia.

            O despejo forçado de pessoas que ocuparam imóveis abandonados afronta o princípio da função social da propriedade.

            A falta de intervenção do Ministério Público nos litígios coletivos pela posse de terra urbana viola o art. 82, inc. III, do Código de Processo Civil, pois, embora não

haja expressa determinação de intervenção nestes litígios, a atuação ministerial é obrigatória em razão do interesse público na defesa do direito social à moradia.

5. Atuação do Ministério Público nos litígios coletivos pela posse de terra urbana

Deve-se ter em foco que a intervenção ministerial nas ações possessórias não deve se limitar à análise formal do correto andamento do processo perante os dispositivos

da lei processual.  Deverá o Promotor de Justiça ter em mente que sua atuação tem como causa a relevância da repercussão social do direito à moradia de grupos de pessoas.

Para adequada tutela do direito à moradia em litígios coletivos pela posse da terra urbana, o Ministério Público deverá fiscalizar:

1) O cumprimento da função social da propriedade

Qual era a destinação que estava sendo dada ao imóvel antes da ocupação? Essa destinação cumpria a função social da propriedade prevista no Plano Diretor do

município? Que destinação será dada ao imóvel após a desocupação?  Não raro temos nos deparado com casos de glebas ou edifícios abandonados, sem qualquer uso, com

grandes débitos de IPTU, cujos proprietários aguardam a implantação de infra-estrutura pelo Poder Público na região para, após a valorização imobiliária do imóvel a partir de

investimento estatal, colocá-los a venda.  Ora, terreno destinado à especulação imobiliária não cumpre função social.  E a propriedade que não cumpre sua função social não

merece ser tutelada pelo Estado
[5]

.

2) A garantia do direito à moradia

O direito à moradia deverá ser exercido, preferencialmente, no próprio local, evitando-se o despejo forçado e o deslocamento de uma população que já estabeleceu

relações de vizinhança, de crédito e de solidariedade na área onde reside.  É importante que os órgãos públicos responsáveis pela política habitacional sejam intimados a

manifestar seu interesse no processo, ensejando que eles possam apresentar soluções que viabilizem a permanência do grupo na área ou que a ele proporcionem uma alternativa

habitacional, seja através da inclusão das pessoas em programas habitacionais, seja com o pagamento de verba de atendimento habitacional e, até mesmo, organizando o grupo

para, com o emprego desta verba, adquirir uma nova área para a implantação de um empreendimento habitacional (na cidade de São Paulo há precedentes nesse sentido nas

regiões de Guaianazes e Itaim Paulista).  Além disso, também deverão ser envolvidos os órgãos de tutela de crianças e adolescentes, idosos, pessoas portadoras de deficiência,

evitando-se que essa população mais vulnerável fique desabrigada em caso de despejo.

3) A obediência ao devido processo legal e ao direito de defesa

Para a necessária fiscalização do devido processo legal, é indispensável que o Promotor de Justiça tenha oportunidade de se manifestar nos autos desde o início,

sugerindo-se que, ao despachar a petição inicial, o Juiz já dê vista dos autos ao Ministério Público, de nada adiantando a intimação do Ministério Público para acompanhar o

cumprimento de um mandado de reintegração na posse em um processo em que não houve participação do Ministério Público e no qual não há mais possibilidade de recurso.

Recebendo os autos para manifestação, o Promotor de Justiça deverá zelar para que não seja concedida liminar sem a realização de audiência de justificação, citação e

apresentação de defesa pelos réus, com base no que dispõe o art. 5º, inc. LIV e LV, da Constituição Federal.

É necessário assegurar que, sempre que possível, as pessoas sejam citadas pessoalmente. É  muito comum que o Oficial de Justiça informe, de modo genérico, que

tentou citar uma pessoa na área e foi ameaçado, já bastando essa informação para justificar a citação por edital.  Caso necessário, pode-se insistir para que o Oficial de Justiça

realize a diligência acompanhado por reforço policial. Mostrando-se totalmente impraticável a citação pessoal, far-se-á a citação por edital, devendo, nesse caso, ser oficiado à

Defensoria Pública, para promover a defesa dos réus citados fictamente.  Ainda que haja citação pessoal, é importante assegurar que, caso os réus não tenham condições de

constituir advogado, eles sejam representados pela Defensoria Pública
[6]

.

É, ainda, necessária, a realização de inspeção judicial na área, para identificar a natureza da posse exercida pelo grupo e a presença de crianças, idosos e pessoas

portadoras de deficiência. Essa diligência é indispensável para se verificar a viabilidade ou não da permanência do grupo na área, bem como se a ocupação é precária ou

consolidada, se o Poder Público instalou infra-estrutura no local, se o local oferece risco ou se é área de proteção ambiental. Caso seja impossível a inspeção judicial, ela

poderá ser substituída por constatação efetuada por Oficial de Justiça, acompanhado de profissionais habilitados.  No entanto, a inspeção judicial é preferível à constatação por

Oficial de Justiça, já que a percepção pessoal do Juiz lhe dará melhor conhecimento da situação.

O Ministério Público deverá, ainda requerer a intimação da União, Estado e Município, nos moldes do art. 943, do Código de Processo Civil, para busca conjunta de

uma solução para o conflito social.
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Por fim, caso o despejo forçado seja inevitável, o Ministério Público deverá zelar para que o Estado preste a todos os interessados, em prazo razoável, informação

relativa ao despejo previsto e, se for o caso, sobre o fim a que se destinam as terras e residências; garantir a presença de funcionários públicos ou seus representantes,

especialmente quando o despejo afete grande número de pessoas; identificar com precisão e exatamente todas as pessoas que serão atingidas pelo despejo; garantir que os

despejos não sejam executados quando haja mau tempo ou seja noite, oferecendo os correspondentes remédios jurídicos, em cada caso; assegurar a prestação de assistência

jurídica às pessoas que necessitem pedir indenização nos tribunais; ter locais apropriados para a guarda dos bens e utensílios pessoais das pessoas que serão despejadas;

oferecer abrigos para as pessoas despejadas.
[7]

 

6. Conclusões:

 

1.      É obrigatória a intervenção do Ministério Público nos litígios coletivos versando sobre a terra urbana, nos termos do art. 127, caput, c.c. artigos. 3º e 6º, da

Constituição Federal e essa atribuição deve ser conferida aos Promotores de Justiça de Habitação e Urbanismo.

 

2.      A intervenção do Ministério Público nos litígios coletivos versando sobre terra urbana deve visar a assegurar os dispositivos constitucionais relativos ao direito à

moradia, à função social da propriedade, ao devido processo legal, à ampla defesa e ao direito à assistência social.

 

3.      A intervenção do Ministério Público também deve ser obrigatória quando o litígio for individual, mas tiver “expressão coletiva”, ou seja, quando abranger áreas que

tenham restrições de caráter urbanístico ou ambiental, como ações de usucapião, ações possessórias e outras.
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