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ESTADO DO MARANHÃO

 
PODER JUDICIÁRIO

 
2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE IMPERATRIZ/MA

 
Fórum Henrique De La Roque - Rua Monte Castelo, nº 296-A, Mercadinho –

Imperatriz/MA, CEP 65.901-100 – E-mail: varafaz2_itz@tjma.jus.br 
   

 
 
PROCESSO N.º 0808896-25.2020.8.10.0040
 
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
 
REQUERIDOS: MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ e outros
 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
 
 
  
 
   

DECISÃO
 

 
 

Cuida-se de Ação Civil Pública Ambiental de Obrigação de Fazer c/c Pedido de

Tutela de Urgência, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face do MUNICÍPIO

DE IMPERATRIZ, FABRÍCIO, FÁBIO, LUANA, NALDA, JATOBÁ e aproximadamente outros 50

invasores, todos devidamente qualificados nos autos.
 

Aduz, em síntese, que a presente ação civil pública lastreia-se a combater as

ocupações ilícitas no Residencial Teotônio Vilela I e II, construído em Imperatriz-MA, no âmbito

do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), as quais são decorrentes de inúmeros atos de

invasão em áreas públicas, comercial, verdes e institucionais, que passaram a ocorrer naquele

local recentemente, sem medidas eficazes por parte do Poder Público municipal para a solução

do problema.
 

Instado a se manifestar, o requerido Município de Imperatriz, em petição e

documentos juntados em ID 33858692, informou que tomou conhecimento da invasão e tratou de

encaminhar equipes no intuito de desocupar a área invadida, contudo, os fiscais não lograram

Num. 50284138 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: ANA LUCRECIA BEZERRA SODRE REIS - 05/08/2021 16:50:38
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080516503299900000047126575
Número do documento: 21080516503299900000047126575



êxito na retirada dos invasores, pois estes se encontravam em grande número.
 

Manifestação Ministerial de ID 35099589, requerendo a análise do pedido de tutela

de urgência formulado na inicial.
 

Os autos tramitaram inicialmente na Vara da Fazenda Pública de Imperatriz (atual 1ª

Vara da Fazenda Pública de Imperatriz), sem que nunca fosse apreciado o pedido de tutela de

urgência formulado. Com a recente instalação da 2ª Vara da Fazenda Pública de Imperatriz

(17/12/2020), os autos foram redistribuídos a este Juízo (ID 40288215), em 27 de janeiro de

2021, e recebidos nesta Unidade Judicial 27/01/2021.
 

Ressalto que estes autos foram redistribuídos da Vara de Origem para esta nova

unidade judicial somente em janeiro/2021, juntamente com centenas de outros processos,

sendo feita a conclusão em fevereiro/2021 e foi despachado em abril/2021.
 

Este juízo, ao receber os autos, determinou desde logo a notificação da Caixa

Econômica Federal, para, querendo, integrar o feito como litisconsorte do autor, na forma do art.

5º, § 2º da Lei n° 7.347/85.
 

Devidamente notificado, a Caixa Econômica Federal quedou-se inerte, conforme

certifica documento ID 48814772.
 

Autos conclusos para análise do pedido de tutela de urgência.
 

Em ID 49186848, manifestação da Caixa Econômica Federal, informando acerca da

falta de interesse em atuação no feito, uma vez que as casas foram entregues ao Município em

setembro de 2017.
 

É O RELATÓRIO. DECIDO.
 

Ab initio, convém esclarecer que é possível a concessão de liminar contra o poder

público, quando não esgote o objeto da ação, na interpretação do art. 1º, § 3º, da Lei 8.437/92.
 

Ademais, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça

permite, excepcionalmente, em especial para resguardar bens maiores, a possibilidade de

concessão de liminar, sem prévia oitiva da pessoa jurídica de direito público, quando

presentes os requisitos legais para a concessão de medida liminar em ação civil pública. 

(AgRg no AREsp 580269 / SE, Relator (a) Ministro HUMBERTO MARTINS (1130), Órgão

Julgador T2 - SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 06/11/2014, Data da Publicação/Fonte

DJe 17/11/2014).
 

Ainda, nos termos do art. 562 do Código de Processo Civil, não está o juiz obrigado

à realização de audiência prévia de justificação, ficando tal ato processual reservado para
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aquelas hipóteses onde não esteja o magistrado suficientemente convencido dos requisitos

necessários à medida antecipatória, o que não é o caso dos autos.
 

Assim, passo à análise do pedido de tutela de urgência formulado pelo Ministério

Público.
 

Para a concessão da liminar em reintegração de posse, necessária se faz a

presença dos requisitos do art. 561, do Código de Processo Civil, a saber, a prova da posse do

requerente, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou esbulho, que deverá

ter ocorrido a menos de ano e dia e a perda da posse pelo autor.
 

No caso em tela, a aduz o Ministério Público Estadual que através de investigações

realizadas no âmbito da 3ª Promotoria de Justiça Especializada de Imperatriz, foram constatadas

diversas ocupações ilícitas no Residencial Teotônio Vilela I e II, nesta urbe, no âmbito do

Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), as quais são decorrentes de inúmeros atos de 

invasão em áreas públicas, comercial, verdes e institucionais, que passaram a ocorrer naquele

local sem medidas eficazes por parte do Poder Público municipal para a solução do problema.
 

Sustenta ainda, que através de informações obtidas junto aos moradores do

Conjunto Residencial Teotônio Vilela e da Polícia Militar, pode constatar-se que grande parte dos 

invasores são oriundos de uma outra grande invasão do outro lado da avenida, conhecida como a

“invasão Bom Jesus”, com reais possibilidades da prática de diversos crimes, tais como, tráfico 

de drogas, porte de armas, vandalismo e furto de energia elétrica no local, dentre outras infrações

penais.
 

Ademais, ressalta que as invasões clandestinas e ilegais estão iniciando pela

entrada do Conjunto Residencial, com limite para a Avenida Bayma Júnior (Estrada para a

UFMA), nas duas grandes áreas públicas de frente, denominadas de quadra comercial, e limites

para a Rua Leste Oeste com a Av. Norte Sul 01, com área total de 7.878,36 m2, sendo certo que

em breve atingirão outra área institucional contígua.
 

De igual modo, afirma que os atos ilícitos não se limitam às invasões generalizadas

no Conjunto Residencial Teotônio Vilela, havendo também um quadro de total clandestinidade no

que diz respeito ao consumo de água e energia elétrica, além da utilização de ruas e da pouca

infraestrutura existente.
 

Por fim, afirma que as invasões podem ser atribuídas à inexistência de ocupação

legal do Poder Público municipal das áreas que lhes foram destinadas por Lei.
 

De mais a mais, sabe-se que as tutelas provisórias são o gênero, dos quais derivam

duas espécies: tutela provisória de urgência e tutela provisória de evidência.
 

A tutela provisória de urgência, antecedente ou incidental, pode ser cautelar
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(quando for conservativa) ou antecipada (quando for satisfativa).
 

A tutela antecipada ou tutela provisória de urgência de caráter satisfativo permite à

parte ser beneficiada imediatamente com os efeitos da tutela definitiva que se pretende obter ao

final da demanda. É técnica processual que, de forma não definitiva e mediante cognição

sumária, visa antecipar os efeitos da tutela jurisdicional para satisfazer o direito ou a pretensão da

parte. Como ela se destina a permitir a imediata realização prática do direito alegado pelo

demandante, revela-se adequada nos casos em que se afigurem presentes a probabilidade do

direito e o perigo de dano, quando então o juiz antecipará, provisoriamente, os prováveis efeitos

do futuro julgamento do mérito do processo.
 

Nessa linha, segue a inteligência do art. 300 do Código de Processo Civil (CPC), in

verbis: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
 

O sistema vigente, portanto, manteve os requisitos legais para a concessão das

medidas de urgência: fumus boni iuris e periculum in mora. A probabilidade do direito (fumus boni

iuris) se configura no juízo de probabilidade do direito invocado pelo autor. O perigo de dano 

(periculum in mora), por seu turno, perfaz-se na impossibilidade ou inviabilidade de espera da

concessão da tutela definitiva, sob pena de grave prejuízo ao direito e de tornar o resultado final

inútil em razão do tempo. Ambos os requisitos são essenciais para a concessão da tutela de

urgência satisfativa, que ora busca a parte autora.
 

Segundo o doutrinador Fredie Didier Jr.1, o fumus boni iuris consiste na

probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito ou acautelado, devendo o magistrado

avaliar se há elementos que evidenciem a plausibilidade em torno da narrativa fática trazida pelo

autor, isto é, uma verdade provável sobre os fatos, independentemente da produção de prova.
 

Quanto ao periculum in mora, analisa-se a existência de elementos que demonstrem

o perigo que a demora no oferecimento da prestação jurisdicional representa para a efetividade

da jurisdição e a eficaz realização do direito, ou simplesmente o dano ou risco ao resultado útil do

processo.
 

Ambos os requisitos são essenciais para a concessão da tutela de urgência

satisfativa, que ora busca a parte autora. Importante dizer, que o direito alegado encontra-se

presente, conforme demonstrado pelo Órgão Ministerial, porquanto a permanência dos

particulares invasores e a inércia do Município de Imperatriz contribuem sobremaneira

para a lesão dos bens jurídicos envolvidos. Do mesmo modo, o perigo na demora também

está evidenciado, uma vez que diante da permanência de invasores nas áreas públicas,

gera a possibilidade de permanência e instalações de moradia no local, com graves vícios

e sérios riscos de dano ao meio ambiente urbanístico.
 

Pode-se constatar que o Ministério Público Estadual, ora demandante, provou a
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invasão de área pública destinada a coletividade, conforme se verifica do relatório e vistoria in

loco realizada pela Secretaria de Planejamento Urbano do Município, fotografias e denúncias

realizadas no âmbito do Ministério Público Estadual.
 

Com efeito, e por tais argumentos, que demonstram, em juízo de cognição sumária,

o preenchimento dos pressupostos ao deferimento da medida liminar de reintegração de posse,

acrescidos da inclusão desta àquelas que a doutrina convencionou chamar de ação de força

nova, por estar dentro do prazo de ano e dia da data do esbulho, autorizadora do deferimento da

medida antecipatória de reintegração, nos termos dos artigos 558, 561 e 562 do Código de

Processo Civil, outra solução não há senão conceder preambularmente a reintegração de posse

requerida.
 

Há que se ter em consideração o fato de que a medida de reintegração de posse

requestada, apresenta elementos adequados e pertinentes para tanto. Por outro lado,

eventual solução para a busca de relocação das pessoas que invadiram o imóvel, sejam

elas crianças, idosos e gestantes, devem ser buscadas na seara política, junto aos

órgãos administrativos competentes, não podendo o Poder Judiciário, ao arrepio da lei

que trata sobre lide possessória, adentrar em área de competência privativa do Poder

Executivo.
 

De outro lado, em respeito ao princípio da proporcionalidade, verifica-se que os

ocupantes, de forma oblíqua, estão a desapropriar imóvel público, ou consumarem usucapião

de tal bem. Inclusive, a Constituição Federal veda a declaração de domínio de bem público

(artigo 191).
 

A situação de vulnerabilidade social não é exclusiva do grupo de pessoas que

invadiu o terreno público, porquanto as carências sociais não são um problema exclusivo dos

Municípios, pois estão presentes em absolutamente todos entes federados.
 

Destarte, destaco aqui que mostra-se indevida qualquer intervenção judicial

no sentido de permitir a permanência dos requeridos no imóvel, porquanto existem

inúmeras outras famílias que padecem das mesmas carências e aguardam concretização

de seus anseios mediante polícias públicas que atendam igualitariamente a todos, UMA

VEZ QUE OS IMÓVEIS SERÃO DOADOS AS FAMÍLIAS CARENTES, A SEREM

REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESTA URBE.
 

Aliás, no caso concreto, há potencial de risco à saúde e vida das pessoas que

irregularmente estão ou pretendem se estabelecer no local, quando na área invadida está

sendo utilizada para prática de diversos crimes, instalações irregulares, pontos de prostituição,

bem como pela ausência de um saneamento básico adequado.
 

De outro lado, o risco de dano irreparável, no caso a integridade física dos

ocupantes, somente poderá haver desde que esses se opunham, fisicamente, à ordem judicial,
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além dos atos necessários de parte da força pública.
 

Outrossim, os documentos juntados na inicial indicam que o imóvel constitui

próprio municipal. Além disso, as fotografias demonstram a ocorrência do esbulho (fls. 002/12 –

ID 33447080), bem como o documento da fls. 21 do Secretário Municipal de Obras comprova

que ocorreu o esbulho em 28/06/2020, bem como pelo fato de ação haver sido ajuizada em

21/07/2020, antes de um ano e dia. Ademais, verifico que tendo o Ente Municipal tentado retirar

as pessoas que lá se encontravam, porém, devido ao grande número de pessoas, a providência

administrativa restou frustrada.
 

Merece destaque, ainda, que a própria origem ilícita da posse, decorrente de

invasão, no caso em tela, além da indicação de que o imóvel é público, vislumbra-se o exercício

de posse pela parte autora, uma vez que busca a garantia de direitos coletivos a todos.
 

Esses argumentos, aliás, encontram ressonância nos entendimentos perfilhados

pela jurisprudência pátria em situações similares à delineada nestes autos, vejamos:
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE
POSSE. INVASÃO COLETIVA. MEDIDA LIMINAR. AJG. I. Da necessidade de AJG. Não é
cabível o deferimento da assistência judiciária gratuita mediante simples declaração da
parte, pois a Lei 1.060/1950 foi parcialmente recepcionada pela Constituição de 1988 que,
em seu art. 5º, LXXIV, impôs ao requerente o ônus da prova de insuficiência de recursos
para o fim ali consignado. Caso em que as agravantes estão assistidas pela Defensoria
Pública e os elementos presentes nos autos indicam a hipossuficiência alegada. Agravo
provido, no aspecto. II. Da liminar possessória. O deferimento de medida liminar de
natureza possessória passa pela comprovação dos requisitos do artigo 561 do CPC.
Manutenção da medida liminar de reintegração de posse que restou reapreciada após
a contestação. Requisitos do art. 561 do CPC preenchidos. A invasão não pode ser
admitida sob o pretexto de direito à moradia e dignidade da pessoa humana, tendo
em vista o direito de posse e propriedade da parte autora. AGRAVO DE
INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - AI: 70081949380 RS,
Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 14/08/2019, Vigésima
Câmara Cível, Data de Publicação: 16/08/2019) (Grifei)

 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INVASÃO COLETIVA. ÁREA
DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO. ESBULHO COMPROVADO. DIREITO À MORADIA.
MANUTENÇÃO DA LIMINAR. O art. 561 do diploma processual determina a
necessidade de prova acerca da posse e, no caso, de sua perda por esbulho, bem
como da data do ato, requisitos devidamente comprovados pelo Município agravado.
Ademais, não se está a negar o direito à moradia e sim impedir o respaldo à conduta
ilícita, com a concessão de área pública em detrimento daqueles que obtiveram seus
imóveis em situação regular e dentro da lei. AGRAVO DESPROVIDO. UNÂNIME.
(Agravo de Instrumento Nº 70073642969, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do
RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 29/11/2017). (TJ-RS - AI: 70073642969
RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Data de Julgamento: 29/11/2017, Vigésima Câmara
Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/12/2017) (Grifei)

 
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE
POSSE. COMPROVAÇÃO DE POSSE ANTERIOR DO AGRAVADO. INVASÃO COLETIVA.
ESBULHO. 1) Comprovado o preenchimento de todos os requisitos estabelecidos pelo
art. 927 do Código de Processo Civil, como posse anterior, a existência do esbulho e
a perda da posse, cabível o deferimento de liminar para reintegrar na posse de imóvel
aquele que dela foi injustamente alijado. 2) Agravo a que se nega provimento. (TJ-AP -
AI: 00005193420118030000 AP, Relator: Juíza Convocada SUELI PINI, Data de
Julgamento: 16/08/2011, Tribunal) (Grifei)

Num. 50284138 - Pág. 6Assinado eletronicamente por: ANA LUCRECIA BEZERRA SODRE REIS - 05/08/2021 16:50:38
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080516503299900000047126575
Número do documento: 21080516503299900000047126575



Assim, diante dos riscos que a irreversibilidade da medida pleiteada poderiam

representar ao demandado, prudente que se aguarde melhor instrução probatória e o

contraditório.
 

DISPOSITIVO
 

Ante o exposto, uma vez presentes os requisitos autorizadores do art. 300 do CPC, 

CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada para determinar a desocupação das áreas

públicas do Conjunto Residencial Teotônio Vilela, invasões clandestinas e ilegais iniciadas

pela entrada do Conjunto Residencial, com limite para a Av. Baima Júnior (Estrada para a

UFMA) nas duas grandes áreas públicas de frente, denominadas de quadras comerciais, e

limites para a Rua Leste Oeste com a Av. Norte Sul 01,com área total de 7.878,36 m2, sob

pena de multa individual e diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitando a sua incidência a 60

(sessenta) dias, sem prejuízo da imposição de outras sanções ou penalidades legais, para cada

invasor identificado, cujo valor será destinado ao FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO DOS

DIREITOS DIFUSOS, instituído pela Lei Estadual nº 10.417/2016, com depósito na Conta-

Corrente nº 8156-6, Agência 3846-6, Banco do Brasil.
 

Sendo necessário, autorizo, desde já, o cumprimento da medida liminar

mediante o uso de força policial (Polícia Militar do Maranhão – 14º Batalhão PM), bem como

 o apoio logístico do Município de Imperatriz por meio da SINFRA, SEPLU, SEMMARH e

DEFESA CIVIL, e ainda, a intervenção das concessionárias de serviço público (CAEMA e

EQUATORIAL ENERGIA/CEMAR), para que interrompam as ligações clandestinas de água

e energia elétrica).
 

Intime-se o Ministério Público, por meio eletrônico, para tomar ciência da

presente decisão.
 

Considerando-se a crise sanitária do COVID-19 que modif icou todo

comportamento da sociedade com isolamento social, e, ainda, as diversas portariam do TJMA

que vem prorrogando diversas vezes o trabalho remoto, e de modo a adequar o rito

processual às necessidades do conflito, em especial para dar agilidade na demanda, deixo para

momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação/mediação (art. 139,

inciso VI e Enunciado n.º 35 da ENFAM).
 

Cite-se o ente requerido para, em 30 (trinta) dias, querendo, apresentar

contestação (art. 335, caput, c/c art. 183, caput, ambos do CPC), bem como os invasores

que encontrarem-se no local, no prazo de 15 (quinze) dias, e a citação editalícia dos

demais, nos termos do art. 554, § 1º do Código de Processo Civil.
 

Caso invocada, nas contestações, alguma das matérias elencadas no art. 337,

conforme preceitua o art. 351, bem como as matérias do art. 350, todos dispositivos do CPC, 

intime-se o Ministério Público, para apresentar réplica no prazo de 30 (trinta) dias (art. 180 do
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CPC).
 

Cientifique-se a Defensoria Pública Estadual.
 

Oficie-se a Comissão Estadual de Prevenção à Violência no campo e na cidade –

COECV, para, querendo, acompanhar o caso, tudo nos termos da Lei Estadual n.º 10.246/2015.
 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
 

SERVE A PRESENTE DECISÃO DE MANDADO/OFÍCIO.
 

Imperatriz/MA, 05 de agosto de 2021.
 

 
 

ANA LUCRÉCIA BEZERRA SODRÉ
 

Juíza de Direito Titular da 2ª Vara da Fazenda Pública de Imperatriz
 
 
 

1 Curso de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 608-610.
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