
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO E. TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO JOSÉ RENATO NALINI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRAL DE MOVIMENTOS POPULARES – CMP – FRENTE DE LUTA 

POR MORADIA – FLM – UNIÃO DOS MOVIMENTOS DE MORADIA – UMM – 

UNIFICAÇÃO DAS LUTAS DOS CORTIÇOS E MORADIA – ULCM - MOVIMENTO SEM 

TETO CENTRO – MSTC – MOVIMENTO DE MORADIA PARA TODOS – MMPT – 

MOVIMENTO DE MORADIA DA REGIÃO CENTRO – MMRC – GRUPO DE ARTICULAÇÃO 

PARA CONQUISTA DA MORADIA PARA OS IDOSOS DA CAPITAL – GARMIC – 

ASSOCIAÇÃO DE MORADIA DO JARDIM IPANEMA – ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE 

MORADORES NA LUTA POR JUSTIÇA – ASSOCIAÇÃO CONDE SÃO JOAQUIM – 

MOVIMENTO DE MORADIA DA CIDADE DE SÃO PAULO – MMC – MOVIMENTO SEM 

TETO PELA REFORMA URBANA – MSTRU/FLM – ASSOCIAÇÃO SEM TETO DO CENTRO 

ASTC – TERRA DE NOSSA GENTE – TNG – MOVIMENTO DE DEFESA DO FAVELADO – 

MDF – MOVIMENTO LUTAR E VENCER – MLTV – MOVIMENTO SEM TETO DA ZONA 

NORTE – MSTRN – FÓRUM DE MORADIA E MEIO AMBIENTE DE SÃO PAULO – 

FOMAESP – MOVIMENTO INDEPENDENTE DE LUTA POR MORADIA DE VILA MARIA – 

MIVM, ASSESSORADOS PELOCENTRO GASPAR GARCIA DE DIREITOS HUMANOS e 

ESCRITÓRIO MODELO “DOM PAULO EVARISTO ARNS”, essas últimas entidades 

conveniadas à Defensoria Pública na prestação de assessoria jurídica a casos atinentes 

à questão de moradia na Cidade de São Paulo, considerando a louvável iniciativa da 

Presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo de publicar o Comunicado nº 

136/2014, que dispõe acerca do necessário tratamento especial que deve ser 

dispensado a ordens judiciais de reintegração de posse ou análogas, bem como da 

Portaria nº 8.971/2014, que cria um grupo de trabalho para o desenho das Varas 



Especializadas e Câmaras Reservadas para o Julgamento de Conflitos Fundiários 

Urbanos e Agrários, vimos por meio desta manifestar e requer o que segue: 

 

 

I – DA IMPORTÂNCIA DO JUDICIÁRIO NA PROMOÇÃO DE AÇÕES COLETIVAS DE 

AFIRMAÇÃO DO DIREITO À MORADIA 

 

Preliminarmente, vale destacar que se tem verificado por decisões 

recorrentes que Câmaras, especialmente as de Direito Privado, as Varas de Registros 

Públicos, as Varas Cíveis e as Varas da Fazenda Pública aparentam não estar 

familiarizadas com a tutela coletiva em casos de conflito fundiários urbanos, bem 

como tem pouca permeabilidade para a discussão de políticas públicas enquanto os 

conflitos fundiários urbanos envolvem, inevitavelmente e em algum grau, o controle 

jurisdicional das políticas de habitação. 

 

É forçoso reconhecer que inúmeras ações judiciais, como 

reintegrações de posse, despejos, desapropriações e ações civis públicas são expressão 

de conflitos fundiários urbanos, na medida em que podem resultar na remoção 

forçada uma coletividade de famílias, muitas delas excluídas do acesso à terra e dos 

direitos fundamentais à cidade e à moradia. 

 

Nessas ações, o Judiciário tem um papel importante a cumprir com o 

intuito de promover o acesso à justiça de grupos hipossuficientes, assegurar uma 

dimensão coletiva do conflito, ampliando a dimensão da lide de forma a dar 

efetividade aos mecanismos de tutela coletiva. Assim, não deve continuar a enfrentar 

os conflitos fundiários urbanos de forma molecular, devendo se propor a afirmar 

direitos fundamentais, através de um olhar coletivo. 

 

As decisões judiciais proferidas em processos que sejam expressão de 

conflitos fundiários urbanos devem se ajustar à realidade do caso, à cidade real que a 

lei assegura que deva ser respeitada e trazida à legalidade, com o intuito de alcançar 

os objetivos de tal tutela coletiva e dar concretude ao princípio da função social da 

cidade e assegurar o direito à moradia. 

 

É inadmissível que na vigência de um estado democrático de direito a 

condução de mediações e negociações relativas a prazos e metodologias logísticas 

para cumprimento dos mandados ocorram nos batalhões da Polícia Militar ou por 

Juízes Corregedores de Centrais de Mandado sem a oitiva das partes, quando seria 

muito mais razoável que ocorressem sob a vigilância do magistrado que preside o 



processo, uma vez que possuem, em tese, maior conhecimento dos fatos e do 

processo, preparo e atribuição legal para conduzir tais procedimentos. 

 

Por isso, entende-se que nos processos que envolvam conflitos 

coletivos, cabe ao Juiz e/ou a Câmara atuar como mediador de forma a possibilitar 

que, no mínimo, sejam ouvidas as famílias e possibilitado que elas apresentem suas 

razões. 

 

Imperioso, pois, que o Tribunal de Justiça tome medidas de forma a 

adotar procedimentos coerentes com a tutela coletiva do direito à Cidade e à Moradia 

e reconhecimento da produção informal da cidade em consonância com a nova ordem 

jurídico-urbanística e em detrimento dos formalismos que acabam por restringir o 

acesso à justiça, causando bastante prejuízo aos interesses de grupos vulneráveis 

envolvidos em tais conflitos. 

 

 

II – DAS REINTEGRAÇÕES DE POSSE COM DATA MARCADA OU NA IMINÊNCIA DE 

SEREM CUMPRIDAS 

 

Entendemos que o Judiciário não pode mais tratar ações de 

reintegração de posse e despejo como simples pretensão resistida entre particulares, 

ainda que com fundo social. É preciso olhar para as mesmas como expressão dos 

conflitos fundiários urbanos. 

 

Para assegurar um olhar ampliado no aspecto subjetivo, é importante 

que além das partes (autor e réus e seus respectivos defensores ou advogados), sejam 

envolvidos no processo a Administração Pública, responsável por implementar 

políticas habitacionais e sociais; o Ministério Público, como fiscal da lei e defensor de 

interesses sociais; Conselhos Tutelares, para resguardar direitos de grupos 

vulneráveis; e a Defensoria Pública, ou outra entidade conveniada, que possa 

representar interesse de grupos que, eventualmente, estejam sem procurador. 

Objetivamente a lide tem de ser ampliada para que se olhe a posse como forma 

legítima de acesso à terra e à moradia e cumprimento da função socioambiental da 

propriedade, que o conflito fundiário urbano seja entendido de forma ampla. 

 

As ações na lista em anexo têm datas de desocupação agendada, ou 

decisões de segunda instância na iminência de serem cumpridas, sem que, entretanto, 

haja o necessário acompanhamento pelo poder público, ou, data venia, a devida 

atenção pelos magistrados de primeiro grau, devendo, pois, nos termos do 



Comunicado nº 136/2014 TJSP, ter o devido encaminhamento junto ao Gabinete de 

Planejamento e Gerenciamento de Riscos e Crises. 

 

III – DAS BOAS PRÁTICAS DE MAGISTRADOS QUE DEVEM SER FOMENTADAS 

 

Ainda que isoladamente, é possível destacar práticas processuais 

exemplares, que estão de acordo com o regime democrático de Direito e a dignidade 

da pessoa humana praticadas por magistrados quando diante de conflitos fundiários 

urbanos. 

 

Dentre destaca-se: 

 

Nos casos de Reintegração de Posse uma boa prática (exemplos: 

processos nº 1021019-51.2014.8.26.0100 – Famílias da Rua 21 de Abril e nº 10965680–

04.2013.8.26.0100 – Famílias da Rua Rodolfo Miranda) é a de expedição de mandado 

de constatação, quando do recebimento da inicial. Ao invés de citarem os moradores – 

ou, pior, concederem liminar inaudita altera pars – os magistrados desses processos, 

preocupados em constatar a verossimilhança do alegado pelo autor e com a questão 

social, requerem ao oficial de justiça que vá ao local constatar a idade da ocupação e o 

número de famílias que residem no local, para, só após, ocorrer a citação. 

 

Tal medida dá chances ao poder público de se movimentar para a 

proteção da população atingida, permite que as famílias se defendam no processo (é, 

pois, garantia do direito a defesa e ao contraditório, preceitos constitucionais) e, no 

mais, garante a lisura processual, vez que a reintegração ou despejo se configuram 

quase sempre medidas irreversíveis, não devendo, a rigor, ser a liminar preferível 

nesses casos, a teor do Art. 273 do Código de Processo Civil.   

 

Quanto às liminares, cumpre destacar a boa iniciativa do judiciário 

paulista em sustar liminares quando há manifestação do poder público sobre o 

interesse social do imóvel em questão – notadamente, quando recai sobre o imóvel 

processo de desapropriação por interesse social. Foi o caso do prédio da Rua Marconi, 

138 (Agravo de Instrumento nº 2015191-03.2013.8.26.000).  

 

Ainda, é da praxe das defesas processuais realizadas nesses 

processos, a requisição de que os magistrados procedam à intimação de diversos 

órgãos públicos para que tomem conhecimento do conflito e cumpram sua função 

constitucional – Secretarias de Assistência Social, Conselho Tutelar, Secretarias de 

Habitação. Embora alguns magistrados, preocupados com os direitos sociais previstos 



na Constituição Federal, estejam realizando as devidas intimações, esta ainda 

infelizmente não é a regra – e está mais do que na hora de sê-lo.  

 

IV – PEDIDOS 

 

Diante de todas essas considerações,do Comunicado nº 136/2014 da 

presidência deste E. Tribunal, bem como Portaria nº 8.971/2014 serve a presente para 

requerermos a construção de um diálogo sincero entre os movimentos populares, as 

entidades que se dedicam à questão e a cúpula do Poder Judiciário Paulista para que, 

mais importante, seja difundido através de Provimentos, comunicados, seminários e 

comunicações oficiais, junto aos magistrados de primeiro e Desembargadores que 

cotidianamente enfrentam causas que refletem conflitos fundiários urbanos, um 

modo de atuar que privilegie uma visão coletiva dos conflitos dessa natureza na 

cidade, garantindo o respeito aos Direitos Humanos e a aplicação de técnicas 

processuais preocupadas com a questão social.  

 

Claro, tanto quando o direito à moradia e a função social da 

propriedade, a independência dos magistrados é também garantida pela Constituição 

Federal. Cumpre considerar que o princípio da eficiência (Art. 37 Constituição Federal) 

tem autorizado inúmeras iniciativas positivas no Judiciário, no sentido de melhorar seu 

funcionamento – como fazem exemplo as súmulas.  

 

É possível, com respeito à independência dos magistrados, e em prol 

da celeridade processual – evitando-se agravos e demais recursos – e da proteção aos 

direitos fundamentais, que esse Tribunal formule teses que visem esclarecer os 

magistrados da do rigor democrático em adotar as medidas acima pleiteadas, e aqui 

condensadas: 

 

1) Em reintegrações de posse ou despejos, não se conceder 

liminares inaudita altera pars, preferindo-se a expedição de 

mandado de constatação, para levantar a idade da ocupação, o 

número de famílias, crianças e idosos no local, afim de que o 

poder público possa se movimentar de pronto sobre a questão. 

 

2) Em ações que possam resultar em remoção de uma 

pluralidade de famílias, tomar providências para oficiar os 

diversos órgãos do Poder Público – Secretarias de Habitação, 

Conselho Tutelar, Secretaria de Assistência Social - para que os 

mesmos sejam cientificados da questão, se manifestando sobre 



as providências que irão tomar a cerca da população 

necessitada. 

 

3) Que as reuniões dos procedimentos de Reintegração de 

Posse não sejam mais agendadas em Batalhões de Polícia 

Militar, mas sim na Vara onde tramita o processo, na presença 

do magistrado que preside o caso, que, conhecedor do caso e 

com competência técnica e constitucional para dirimir 

conflitos, possa melhor encaminhar as questões surgidas 

nessas reuniões. Nesse sentido, ressaltamos também não ser 

adequado a condução dessa medição pelo Juiz responsável pela 

Central de Mandados. 

 

4) Assegurar a participação dos Movimentos Sociais no grupo 

de trabalho responsável pelo desenho das Varas Especializadas 

e Câmaras Reservadas para o Julgamento de Conflitos 

Fundiários Urbanos e Agrários (Portaria nº 8.971/2014),  

 

5) Seja discutido com os Movimentos, Instituições e Sociedade 

Civil um Provimento que estabeleça diretrizes para julgamento 

dos casos que expressem conflitos fundiários urbanos. 

 

6) Seja agendada uma reunião para formalizar um processo de 

aproximação do Egrégio Tribunal de Justiça dos Movimentos e 

Sociedade Civil Organizada. 

 

 

Termos em que, 

Pedimos deferimento. 

São Paulo, 11 de agosto de 2014. 

 

 

 

Benedito Roberto Barbosa – OAB/SP 147.301 

Centro de Referência em Direitos Humanos  

 

 

Ivonete Araújo 

Movimento Sem Teto do Centro (MSTC)/FLM 

 



 

Shirley de Fasio Pinheiro – OAB/SP 291.824 

Escritório Modelo “Dom Paulo Evaristo Arns” 

 

 

 

Thiago Santos do Nascimento – OAB/SP 348.275 

Programa Moradia Digna – Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos 

 

 

 

Welita Alves Caetano Ribeiro 

Movimento Moradia Para Todos (MMPT)   

 

 

 

 


