
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República em Sergipe

Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão e da Cidadã

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(ÍZA) FEDERAL DA ___ 
VARA – SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador
da República signatário, no regular exercício de suas atribuições legais e constitucionais, e com fulcro
no artigo 129, inciso III,  da Constituição da República de 1988, no artigo 6.º,  VII, da Lei Com-
plementar n.º 75/93, e nos artigos 1º e seguintes da Lei n.º 7.347/1985,  vem, à presença de Vossa
Excelência, muito respeitosamente, ajuizar a presente

AÇÃO CIVIL PÚBLICA
com pedido de antecipação dos efeitos da tutela

em desfavor de:

UNIÃO, pessoa jurídica de direito público interno, a ser citada através da sua
representação jurídico-processual,  localizada na Avenida  Beira  Mar,  n.º  53,
Bairro 13 de julho, Aracaju/SE ou no Setor Bancário Sul, Quadra 01, Bloco
“H”,  Lote  26/27,  Brasília-DF,  CEP  70.070-110,  e-mail:

supes.se@ibama.gov.br; e

ESTADO DE SERGIPE, pessoa jurídica de direito público interno, a ser
citado  através  de  sua  Procuradoria-Geral  localizada  na  Praça  Olímpio
Campos, nº. 14, bairro Centro, CEP 49.010-040, nesta cidade de Aracaju-SE,

e-mail: faleconoscopge@pge.se.gov.br;
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com fundamento nas razões de fato e de direito a seguir delineadas.

I) DA SÍNTESE FÁTICA

O Ministério Público Federal, provocado pelo Ministério Público do Estado
de  Sergipe  -  MPE-SE),  instaurou  a  Notícia  de  Fato  -  NF  tombada  sob  o  número
1.35.000.001879/2017-92, com o objetivo de apurar atraso na execução do projeto de urbanização da
comunidade  do  loteamento  Recanto  da  Paz,  (também  conhecida  como  Comunidade  Malvinas),
localizada no bairro Aeroporto, em Aracaju-SE (fls. 34-38 da NF digitalizada – anexo).

Os MORADORES DO RECANTO DA PAZ apresentaram representação
ao Ministério Público do Estado de Sergipe (fls.  06-25  da NF digitalizada – anexo) solicitando a
adoção de providências quanto:  a) ao descumprimento dos prazos para execução da obra; b)
aos recursos do PROINVESTE que deveriam ser empregados na execução do projeto de
urbanização da comunidade; c) à garantia de indenização justa em caso de desapropriação; e
d) quanto  ao  estabelecimento  de  prazos  para  execução  do  projeto  de  urbanização  pelo
Governo do Estado ou pela Prefeitura do Município de Aracaju-SE.

A comunidade representante asseverou, ademais, que a área em exame fora
cedida pela União a Aracaju-SE sob regime de aforamento gratuito,  destinando-se à execução de
projeto de assentamento, visando ao atendimento de famílias carentes, a teor do contrato de cessão
celebrado pelos entes em 09/08/2005 (fls. 84-87 da NF digitalizada – anexo), nos seguintes termos:

“Cláusula Terceira   – que tendo em vista a autorização contida na Portaria
nº 54, de 17 de março de 2005, publicada no Diário Oficial da União,
Seção 1, de 18/03/2005, e, com fundamento nos arts 18, inciso I, e 19,
incisos I e IV, da Lei 9.636, de 15 de maio de 1998 é feita a cessão sob
regime  de  aforamento  gratuito,  do  imóvel  antes  descrito,  que  se
destina  a  execução  do  projeto  de  assentamento,  visando  ao
atendimento de famílias carentes e de baixa renda. (...)”

Cláusula Quinta   – são fixados os prazos de 1 (um) ano, a contar da data
de assinatura deste contrato de cessão, para que o cessionário inicie a
implantação  do  projeto  e  de  quatro  anos  para  o  cumprimento  dos
objetivos previstos na Cláusula Terceira”.
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A  questão  é que  o  Município  de  Aracaju-SE  descumpriu  os  termos  da
Cláusula Quinta do Contrato de Cessão, visto que passados 09 (nove) anos da assinatura o projeto de
assentamento  não  foi  implantado,  inexistindo  na  localidade  obras  de  urbanização  e  saneamento

básico. Por  conta  disso,  em  14  de  outubro  de  2013,  a  supracitada  área  foi  revertida  ao
patrimônio da União (fls. 753-757 e 763-764 da NF digitalizada – anexo).

Uma vez efetivada a  reversão,  foi  a  vez do Estado de Sergipe  solicitar  a
cessão da área com o objetivo de promover melhorias no anel viário do entorno do Aeroporto de
Aracaju-SE,  bem como levar  a  cabo a  regularização fundiária  das  famílias  que  ocupam a  antiga
ocupação  denominada  “Malvinas”,  hoje  “Recanto  da  Paz”,  ocasião  em  que  foi  formalizado  o
processo administrativo de nº 04906.00120/2013-12 (fls. 753 da NF digitalizada – anexo).

Eis que, em 21/03/2014, a área acima citada, medindo 73.891,78 m², foi
declarada de interesse do serviço público, pelo então Secretário do Patrimônio da União , para
fins de execução de projeto de habitação, urbanização e regularização fundiária a ser executado pelo
Estado de Sergipe,  conforme Portaria SPU nº 92, de 21 de março de 2014, DOU  31/03/2014
(cópia Anexo IV). A Portaria da SPU, que está em vigor, dispõe:

(...) "Art. 2.º - O imóvel a que se refere o artigo anterior destina-se à
execução  de  projeto  habitacional,  urbanização  e  regularização
fundiária,  da  área  de  ocupação  denominada  Malvinas,  que  serão
custeados  através  dos  recursos  do  PROINVESTE,  a  ser  executado
pelo Estado de Sergipe, onde serão realizadas obras de infraestrutura e
urbanização da referida comunidade, sendo posteriormente realizada
a Regularização Fundiária da Comunidade que ali habita.

       
 Art. 3.º  - As indenizações serão custeadas pelo Governo do Estado de
Sergipe" (os grifos não constam no original).

Nesse toar é importante expor  que,  no final  de 2011,  antes de ocorrer  a
reversão da área em foco, o Ministério Público Federal ajuizou Ação Civil Pública com o escopo de
apurar possível irregularidade urbanística e descumprimento do contrato de cessão de área (então da
União para o Município de Aracaju-SE, tombada sob o nº 0005318 13.2011.4.05.8500), manejado em
desfavor da municipalidade e do ente federal, a qual foi julgada procedente pela 3.ª Vara da Seção
Judiciária do Estado de Sergipe, em 06/07/2012 (fls. 605-616 da NF digitalizada – anexo). 

3



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República em Sergipe

Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão e da Cidadã

A ementa do ato sentencial restou assim sedimentada:

ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  CIVIL
PÚBLICA.  CONTRATO  DE  CESSÃO  SOB  REGIME  DE
AFORAMENTO GRATUITO, FIRMADO ENTRE A UNIÃO E O
MUNICÍPIO DE ARACAJU. PROJETO DE ASSENTAMENTO DE
FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA. DIREITO ri MORADIA INÉRCIA
DO  PODER  PÚBLICO  NA  SUA  EXECUÇÃO.  PROCEDÊNCIA
DOS PEDIDOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

O TRF da 5.ª Região, em grau de recurso, porém, reformou a decisão em
18/12/2014, levando-se em consideração a reversão da propriedade para a União, que ocorreu, deve-
se frisar, em 14/10/2013, e uma alegada invasão na seara discricionária da Administração Pública,
julgando ao final improcedente a Ação Civil Pública (fls. 715/716 da NF digitalizada – anexo).

É de se compreender, portanto, que:

A um, a área federal destinada à capital sergipana foi revertida para a União
pelo fato de o Município de Aracaju-SE não cumprir o que formalmente se comprometeu; e, a partir
de 21/03/2014, ela foi declarada de interesse do serviço público, pelo então Secretário do Patrimônio
da União, para fins de execução de projeto de habitação, urbanização e regularização fundiária a ser
executado, dessa vez, pelo Estado de Sergipe.  Vale frisar que em ambos os casos a população
local seria beneficiada. Na prática, porém, vem sendo, de novo, prejudicada.  Nesse ponto,
curial consignar que o julgamento do TRF considerou que a questão estava sendo resolvida na via
administrativa. Todavia, como anunciava à época este MPF, nada foi solucionado. O tempo passou e a
inércia da Pública Administração é a única certeza que se tem.

A dois, o que inicialmente ocorreu com o Município de Aracaju-SE agora,
posteriormente, se repete com o Estado de Sergipe, isto é, o não cumprimento do pactuado com a
União. É de se evidenciar o quanto consignado expressamente a este MPF pela Secretaria de Estado
da Infraestrutura e do Desenvolvimento Urbano - SEINFRA, a saber (fl.746 da NF em anexo):

“(…)  que  a  Execução  de  Serviços/Obras  de  Urbanização  e  Infraestrutura  da
Comunidade  Maldivas,  incluindo  a  Praça  da  Avenida  Melício  Machado,  Bairro
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Aeroporto, em Aracaju, foi licitada através da Concorrência nº 04/2017, encontrando-se
em fase de homologação.
Ressalta-se,  ainda,  que,  conforme  a  Lei  nº  8.235/2017,  a  urbanização  daquela
Comunidade fazia parte das obras do Programa de Apoio ao Investimento dos Estados e
do Distrito Federal – PROINVESTE.

Entretanto,  de  acordo  com  informações  obtidas  junto  aos  técnicos  desta  Secretaria,
verificou-se  a  necessidade  de  pagamento  de  indenizações  aos
ocupantes dos imóveis da área também conhecida como  “Recanto da
Paz”,  constatando-se  que  os  valores  alcançariam  o  montante
aproximado de R$ 3.000.000,00 (três  milhões de reais),  o que torna
inexequível  a  execução  da  obra,  mostrando-se  inviável,
momentaneamente, visto a situação financeira que passa o Estado e
todo o País, em decorrência dos altíssimos valores que precisariam ser
desembolsados pelo Estado de Sergipe”. (Grifo Nosso)

De  fato,  o  Estado  de  Sergipe,  via  SEINFRA/SE,  realizou  processo  de

licitação,  em abril/2017, com a finalidade de “execução dos serviços/obras de urbanização da

Comunidade Malvinas, incluindo a Praça da Avenida Melício Machado, no Bairro Aeroporto,

em  Aracaju/SE”,  prevendo  desembolsar  um  valor  de  até  R$  7.754.680,01 (sete  milhões,

setecentos  e  cinquenta e quatro mil,  seiscentos  e  oitenta reais  e  um centavo -  Diário Oficial  do

Estado,  de  08/03/2017,  fl.750 da  NF em anexo).  A licitação está em fase  de homologação,

conforme  informado  pelo  ente  estatal,  mas  não  poderá  ser  executada  pela  ausência  de

recursos para custear as necessárias indenizações no local.

Nota-se,  por  conseguinte,  que  passaram-se  mais  de  03  (três)  anos  da
publicação da Portaria SPU nº 92, de 21 de março de 2014, DOU 31/03/2014, através da qual se
declarou de interesse do serviço público, para fins de execução de projeto de habitação, urbanização e
regularização fundiária a ser executado pelo Estado de Sergipe. Transcorrido esse largo período de
tempo, fato é que o Poder Público Estadual ainda não deu execução ao projeto de assentamento de
sua atribuição e nem pretender dar, conforme formalizado pela SEINFRA/SE. 

Diante  de  tais  razões,  não  resta  alternativa  ao  MPF  senão  trazer  esse
emblemático caso, mais uma vez, à apreciação do Poder Judiciário.
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II.  A  LEGITIMIDADE  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO
FEDERAL E A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL

A Constituição da República  Federativa  do Brasil  incumbiu ao Ministério
Público a defesa da ordem jurídica,  do regime democrático e dos interesses sociais  e  individuais
indisponíveis, alçando-lhe à condição de instituição permanente, essencial à função jurisdicional do
Estado (artigo 127).  A Carta  Magna estabeleceu,  também, ser  função institucional  do  Ministério
Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e
social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (artigo 129, III).

O artigo 129, II, do Texto Maior, determina competir ao Ministério Público
zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos
assegurados  na  Constituição.  Ainda,  a  Lei  Orgânica  do  Ministério  Público  da  União  –  Lei
Complementar nº 75/93 – dispõe em seus artigos 5.º e 6.º:

“Art. 5º São funções institucionais do Ministério Público da União:
(...)
I - a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e
dos  interesses  individuais  indisponíveis,  considerados,  dentre  outros,  os
seguintes fundamentos e princípios:
 (...)
h) a legalidade,  a impessoalidade,  a moralidade e a publicidade,  relativas à
administração  pública  direta,  indireta  ou  fundacional,  de  qualquer  dos
Poderes da União;
V - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos da União e dos serviços
de relevância pública quanto:
(...)
c) à atividade econômica, à política urbana, agrícola, fundiária e de reforma
agrária e ao sistema financeiro nacional;

Art. 6º Compete ao Ministério Público da União:
(...)
VII - promover o inquérito civil e a ação civil pública para:
a) a proteção dos direitos constitucionais;
(...)
d) outros interesses individuais indisponíveis, homogêneos, sociais, difusos e
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coletivos;

Do mesmo modo,  a  Lei  7.347/85 dispõe  que  pode  o Ministério  Público
ajuizar ação civil pública visando a proteger qualquer outro interesse difuso ou coletivo (art. 1º, IVI).

No  vertente  caso,  o  Ministério  Público  Federal  busca  tutelar  o  direito  à
moradia  (leia-se,  moradia  com  dignidade)  das  famílias  carentes  e  de  baixa  renda  ocupantes  da
comunidade  “Recanto  da  Paz”,  em Aracaju-SE,   cujos  direitos  foram,  para  além dos  normativos
constitucionais e legais, formalizados especificamente na Portaria da SPU n.º 92, de 21 de março de
2014, DOU 31/03/2014, pelo qual o Estado de Sergipe se obrigou a executar projeto de habitação,
urbanização e regularização fundiária. Um caso, remarque-se, que se arrasta desde 2005 quando
a problemática seria resolvida pela capital  sergipana, mas não foi;  passou-se para o ente
estadual quase uma década depois, em 2014, mas nada mudou e nem há prazo para mudar.

Frise-se que se trata de direito coletivo, que goza de proteção legal (artigos
129, III, CF e 81, II, CDC), restando patente que, violado o direito à moradia de grupo, categoria ou
classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base, o Ministério
Público detém legitimidade para levar tal violação ao crivo do Judiciário. Presente a legitimidade do
Ministério Público Federal  para  propor a  presente  Ação Civil  Pública,  compete  à  Justiça  Federal
processar e julgar o feito, nos exatos termos do artigo 109, I, da Constituição Federal, notadamente
por ser a União (proprietária da área em debate) demandada na lide, e assim deve permanecer.

III.  A  REGULARIZAÇÃO  FUNDIÁRIA  E  O  DIREITO
CONSTITUCIONAL  À  MORADIA.  A  INAPLICABILIDA-
DE DO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL

A Constituição, ao dispor que constitui objetivo fundamental da República
Federativa do Brasil  “erradicar  a  pobreza  e a  marginalização e  reduzir  as  desigualdades  sociais  e
regionais” (art. 3º, III), enumera, dentre as competências comuns dos entes federados, a promoção de
“programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento
básico”  (art.  23,  IX)  e  o  combate  às  “causas  da  pobreza  e  [a]os  fatores  de  marginalização,
promovendo a integração social dos setores desfavorecidos” (art. 23, X). Tais previsões, de mais a
mais, representam verdadeira exteriorização do direito constitucional à moradia, esposado no artigo
6.º da Carta Magna, muito bem traduzido por José Afonso da Silva:
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“Direito à moradia significa, em primeiro lugar, não ser privado arbitrariamente
de uma habitação e de conseguir uma; e, por outro lado, significa o direito
de obter uma, o que exige medidas e prestações estatais adequadas à
sua efetivação, que são os tais programas habitacionais de que fala o
art. 23, IX, da CF, pois é um direito que 'não terá um mínimo de garantia se
as pessoas não tiverem possibilidade de conseguir habitação própria ou de obter
uma  por  arrendamento em  condições  compatíveis  com  os  rendimentos  da
família'”1 [os grifos são de nossa autoria]

Consubstanciada  também  no  plano  internacional2,  a  habitação  revela-se
imprescindível à salvaguarda de direitos relacionados à própria liberdade e dignidade do ser humano,
integrando o que a doutrina denomina de “mínimo existencial”, sem o que cessa a possibilidade de
sobrevivência do homem e da mulher, presentes e futuras gerações.

A regularização fundiária,  nesse plano,  consistente “no conjunto de
medidas  jurídicas,  urbanísticas,  ambientais  e  sociais  que  visam  à  regularização  de
assentamentos irregulares e à titulação de seus ocupantes, de modo a garantir o direito social
à moradia, o pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana e o direito ao
meio ambiente ecologicamente equilibrado” (art. 46 da Lei nº 11.977/09) e é fiel materialização
das políticas públicas voltadas à efetividade do direito constitucional à moradia  .

E atendendo,  pois,  ao comando constitucional  insculpido nos  já  referidos
artigos 3.º, inciso III, 5.º, inciso XXIII e 23, incisos IX e X da Carta Magna, o Estatuto da Cidade
(Lei nº 10.257/2001) preconiza a necessidade de consecução de políticas de infraestrutura urbana,
destinadas, em especial, à população de baixa renda, no verbo:

Art. 2º. A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento
das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes
diretrizes gerais:

I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito

1 DA SILVA, José Afonso. Direito Urbanístico Brasileiro. 5 ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 383.

2 A Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1945, em seu artigo 25, é clara em assegurar a necessidade de
um padrão de vida adequado a todo homem, incluindo neste conceito a habitação. Nesta senda, a Declaração de
Vancouver, de 1976, encampa garantia semelhante, no que tange ao reconhecimento do direito em apreço. Há,
ainda,  o  Pacto Internacional  sobre Direitos Econômicos,  Sociais  e  Culturais,  o  qual  prevê,  em seu art.  11  a
necessidade da moradia adequada. Não podem ser esquecidas, à semelhança, a Convenção Internacional sobre
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial (1965), a Convenção sobre Eliminação de Todas as
Formas de Discriminação contra a Mulher (1979), a Convenção sobre os direitos das Crianças (1989) e a Agenda
21 sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (1992).
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à terra urbana, à moradia,  ao saneamento ambiental, à infra-estrutura
urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer,
para as presentes e futuras gerações; (...)

XIV –  regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por
população  de  baixa  renda  mediante  o  estabelecimento  de  normas
especiais  de  urbanização,  uso  e  ocupação  do  solo  e  edificação,
consideradas  a  situação  socioeconômica  da  população  e  as  normas
ambientais.

Art.  4o Para  os  fins  desta  Lei,  serão  utilizados,  entre  outros
instrumentos:
(...)
V – institutos jurídicos e políticos:
(...)
g) concessão de direito real de uso;
h) concessão de uso especial para fins de moradia;
(...)
q) regularização fundiária;

A seu turno, também a Lei nº 9.636/98, que dispõe sobre a “regularização,
administração, aforamento e alienação de bens imóveis de domínio da União”, é clara em conferir ao
Poder Executivo a prerrogativa de transferir bens imóveis próprios para aqueles que se encontram
desprovidos do direito à moradia plena. Nada mais cristalino:

Art. 1o É o Poder Executivo autorizado, por intermédio da Secretaria do
Patrimônio da União do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, a
executar  ações  de  identificação,  demarcação,  cadastramento,  registro  e
fiscalização dos bens imóveis da União,  bem como a regularização das
ocupações nesses imóveis,  inclusive de assentamentos informais de
baixa  renda,  podendo,  para  tanto,  firmar  convênios  com  os  Estados,
Distrito Federal e Municípios em cujos territórios se localizem e, observados
os  procedimentos  licitatórios  previstos  em  lei,  celebrar  contratos  com  a
iniciativa privada.

Art.  18.  A  critério  do  Poder  Executivo  poderão  ser  cedidos,
gratuitamente ou em condições especiais, sob qualquer dos regimes

previstos no Decreto-Lei no 9.760, de 1946, imóveis da União a:

I - Estados, Distrito Federal, Municípios e entidades sem fins lucrativos das
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áreas de educação, cultura, assistência social ou saúde; (Redação dada pela
Lei nº 11.481, de 2007)

II - pessoas físicas ou jurídicas, em se tratando de interesse público ou
social  ou  de  aproveitamento  econômico  de  interesse  nacional.
(Redação dada pela Lei nº 11.481, de 2007)

§ 1o A cessão de que trata  este artigo poderá ser  realizada,  ainda,  sob o

regime de concessão de direito real de uso resolúvel, previsto no art. 7o do

Decreto-Lei no 271, de 28 de fevereiro de 1967, aplicando-se, inclusive, em
terrenos de marinha e acrescidos, dispensando-se o procedimento licitatório
para  associações  e cooperativas  que se  enquadrem no inciso II  do caput
deste artigo.

A igual modo, a Lei de Licitações e Contratos (Lei nº 8.666/93), em atenção
à  disciplina  constitucional  das  políticas  públicas  de  regularização  fundiária,  concede  ao  Poder
Executivo a prerrogativa de ceder, dispensada a licitação, imóveis à população de baixa renda:

Art. 17.  A  alienação  de  bens  da  Administração  Pública,  subordinada  à
existência  de  interesse  público  devidamente  justificado,  será  precedida  de
avaliação e obedecerá às seguintes normas:

I - quando  imóveis,  dependerá  de  autorização  legislativa  para  órgãos  da
administração direta  e entidades autárquicas e fundacionais,  e,  para todos,
inclusive  as  entidades  paraestatais,  dependerá  de  avaliação  prévia  e  de
licitação na modalidade de concorrência,  dispensada esta nos seguintes
casos:

a) dação em pagamento;

b)  doação,  permitida  exclusivamente  para  outro  órgão  ou  entidade  da
administração pública, de qualquer esfera de governo, ressalvado o disposto
nas alíneas f, h e i;

c) permuta, por outro imóvel que atenda aos requisitos constantes do inciso
X do art. 24 desta Lei;

d) investidura;

e) venda a outro órgão ou entidade da administração pública, de qualquer
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esfera de governo;

f)  alienação  gratuita  ou  onerosa,  aforamento,  concessão  de
direito real de uso, locação ou permissão de uso de bens imóveis
residenciais  construídos,  destinados ou efetivamente  utilizados
no  âmbito  de  programas  habitacionais  ou  de  regularização
fundiária  de  interesse  social  desenvolvidos  por  órgãos  ou
entidades da administração pública;

g) procedimentos de legitimação de posse de que trata o art. 29 da Lei no

6.383,  de  7  de  dezembro  de  1976,  mediante  iniciativa  e  deliberação  dos
órgãos  da  Administração  Pública  em cuja  competência  legal  inclua-se  tal
atribuição;

h) alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real  de
uso,  locação  ou  permissão  de  uso  de  bens  imóveis  de  uso  comercial  de
âmbito  local  com  área  de  até  250  m²  (duzentos  e  cinqüenta  metros
quadrados) e inseridos no âmbito de programas de regularização fundiária de
interesse  social  desenvolvidos  por  órgãos  ou  entidades  da  administração
pública;

i) alienação e concessão de direito real de uso, gratuita ou onerosa, de terras
públicas rurais da União na Amazônia Legal onde incidam ocupações até o
limite de 15 (quinze) módulos fiscais ou 1.500ha (mil e quinhentos hectares),
para fins de regularização fundiária, atendidos os requisitos legais.

Nesse  passo,  a  concretização  das  políticas  de  regularização  fundiária  por
parte do ente estadual é exigência traçada na própria Constituição da República, a par do esquema
organizatório de repartição de competências que privilegia, para estes, o princípio do interesse local (art.
30,  I), cabendo,  desta  forma,  ao  Estado de Sergipe  dar  concretude  e  eficácia  aos  programas  de
construção de moradias à melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico e promover o
combate às causas da pobreza e aos fatores de marginalização, promovendo a integração social dos
setores desfavorecidos. Isso pelo fato de que, no caso concreto, foi o próprio ente estadual que
chamou  a  responsabilidade  para  si,  formalizando  seu  compromisso  perante  a  União
(recebendo a área federal) e, principalmente, criando expectativas na população local.

Deveras, vale repetir. Não bastasse a raiz constitucional de sua obrigação, o
Estado de Sergipe recebeu em 21/03/2014 a área acima citada, medindo 73.891,78 m², sendo ela
declarada de interesse do serviço público, pelo então Secretário do Patrimônio da União, para fins de
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execução de projeto de habitação, urbanização e regularização fundiária a ser executado pelo ente
estatal, conforme Portaria SPU nº 92, de 21 de março de 2014, DOU  31/03/2014.

O Estado de Sergipe, em não fazendo o que deve fazer, se justifica perante o
MPF,  repise-se,   alegando  que,  para  realização  da  obra,  haverá  a  necessidade  de  pagamento  de
indenizações  aos  ocupantes  dos  imóveis  da  área  também  conhecida  como   “Recanto  da  Paz”,
constatando-se que os valores alcançariam o montante aproximado de R$ 3.000.000,00 (três milhões
de  reais),  o  que  tornaria  inexequível  a  execução  das  atividades,  mostrando-se  inviável,
momentaneamente,  haja  vista  a  situação financeira  pela  qual  passa  o  Estado e  todo  o  País,  em
decorrência dos altíssimos valores que precisariam ser desembolsados pelo ente estadual.

A  alegação  não  pode  prosperar.  Ora  pois,  diante  da  inércia  do  Poder
Executivo em cumprir  seu dever constitucional de promover o direito à moradia,  cabe ao Poder
Judiciário ordenar que o cumpra, dando efetividade aos preceitos fundamentais da Constituição da
República, mormente quando houve, por parte do Poder Público Estadual, comprometimento
formal através de portaria ministerial devidamente assinada.

Ademais, no tocante à possibilidade de intervenção do Poder Judiciário, bem
como sobre os aspectos da chamada “reserva do possível”, vale lembrar trecho da decisão proferida
na ADPF – MC  45/DF, Relator  Celso de  Mello, DJ 29.4.2004, porquanto elucidativa:

(...)  É  certo  que  não  se  inclui,  ordinariamente,  no  âmbito  das  funções
institucionais do Poder Judiciário - e nas desta Suprema Corte, em especial - a
atribuição de formular e de implementar políticas públicas (JOSÉ CARLOS
VIEIRA  DE  ANDRADE,  Cabe  assinalar,  presente  esse  contexto  –
consoante já proclamou esta Suprema Corte – que o caráter programático
das regras inscritas no texto da Carta Política “não pode converter-se
em  promessa  constitucional  inconsequente,  sob  pena  de  o  Poder
Público,  fraudando  justas  expectativas  nele  depositadas  pela
coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu
impostergável  dever,  por  um  gesto  irresponsável  de  infidelidade
governamental  ao  que  determina  a  própria  Lei  Fundamental  do
Estado” (RTJ 175/1212-1213, Rel. Min. CELSO DE MELLO). Não deixo
de conferir, no entanto, assentadas tais premissas, significativo relevo ao tema
pertinente  à  “reserva  do  possível”  (STEPHEN  HOLMES/CASS  R.
SUNSTEIN, “The Cost of  Rights”, 1999, Norton, New York), notadamente
em sede de efetivação e implementação (sempre onerosas) dos direitos de
segunda  geração  (direitos  econômicos,  sociais  e  culturais),  cujo
adimplemento, pelo Poder Público, impõe e exige, deste, prestações estatais
positivas concretizadoras de tais prerrogativas individuais e/ou coletivas. É
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que  a  realização  dos  direitos  econômicos,  sociais  e  culturais  –  além  de
caracterizar-se  pela  gradualidade  de  seu  processo  de  concretização  –
depende,  em  grande  medida,  de  um  inescapável  vínculo  financeiro
subordinado às possibilidades orçamentárias  do Estado, de tal  modo que,
comprovada, objetivamente, a incapacidade econômico-financeira da pessoa
estatal,  desta  não se  poderá  razoavelmente  exigir,  considerada a  limitação
material  referida,  a  imediata  efetivação do comando fundado no texto da
Carta Política. Não se mostrará lícito, no entanto, ao Poder Público, em tal
hipótese – mediante indevida manipulação de sua atividade financeira e/ou
político-administrativa  –  criar  obstáculo  artificial  que  revele  o  ilegítimo,
arbitrário e censurável propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar o
estabelecimento  e  a  preservação,  em favor  da  pessoa  e  dos  cidadãos,  de
condições materiais mínimas de existência. Cumpre advertir, desse modo,
que a cláusula da “reserva do possível” – ressalvada a ocorrência de
justo  motivo  objetivamente  aferível  –  não  pode  ser  invocada,  pelo
Estado,  com a  finalidade  de  exonerar-se  do  cumprimento  de  suas
obrigações  constitucionais,  notadamente  quando,  dessa  conduta
governamental  negativa,  puder  resultar  nulificação  ou,  até  mesmo,
aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de
essencial fundamentalidade. Daí a correta ponderação de ANA PAULA
DE BARCELLOS (“A Eficácia Jurídica dos Princípios Constitucionais”, p.
245-246, 2002, Renovar): “Em resumo: a limitação de recursos existe e é uma
contingência que não se pode ignorar. O intérprete deverá levá-la em conta
ao afirmar que algum bem pode ser exigido judicialmente,  assim como o
magistrado, ao determinar seu fornecimento pelo Estado. Por outro lado, não
se pode esquecer que a finalidade do Estado ao obter recursos,  para, em
seguida, gastá-los sob a forma de obras, prestação de serviços, ou qualquer
outra  política  pública,  é  exatamente  realizar  os  objetivos  fundamentais  da
Constituição. A meta central das Constituições modernas, e da Carta de 1988
em particular, pode ser resumida, como já exposto, na promoção do bem-
estar do homem, cujo ponto de partida está em assegurar as condições de sua
própria  dignidade,  que  inclui,  além  da  proteção  dos  direitos  individuais,
condições  materiais  mínimas  de  existência.  Ao  apurar  os  elementos
fundamentais  dessa  dignidade  (o  mínimo  existencial),  estar-se-ão
estabelecendo exatamente os alvos prioritários dos gastos públicos. Apenas
depois  de  atingi-los  é  que  se  poderá  discutir,  relativamente  aos  recursos
remanescentes,  em  que  outros  projetos  se  deverá  investir.  O  mínimo
existencial,  como  se  vê,  associado  ao  estabelecimento  de  prioridades
orçamentárias,  é  capaz  de  conviver  produtivamente  com  a  reserva  do
possível.”  (grifei)  Vê-se,  pois,  que  os  condicionamentos  impostos,  pela
cláusula da “reserva do possível”, ao processo de concretização dos direitos
de segunda geração - de implantação sempre onerosa -, traduzem-se em um
binômio  que  compreende,  de  um  lado,  (1)  a  razoabilidade  da  pretensão
individual/social  deduzida  em  face  do  Poder  Público  e,  de  outro,  (2)  a

13



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República em Sergipe

Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão e da Cidadã

existência  de  disponibilidade  financeira  do Estado  para  tornar  efetivas  as
prestações positivas dele reclamadas. Desnecessário acentuar-se, considerado
o  encargo  governamental  de  tornar  efetiva  a  aplicação  dos  direitos
econômicos,  sociais  e  culturais,  que  os  elementos  componentes  do
mencionado binômio (razoabilidade da pretensão disponibilidade financeira
do  Estado)  devem  configurar-se  de  modo  afirmativo  e  em  situação  de
cumulativa  ocorrência,  pois,  ausente  qualquer  desses  elementos,
descaracterizar-se-á  a  possibilidade  estatal  de  realização  prática  de  tais
direitos. Não obstante a formulação e a execução de políticas públicas
dependam de opções políticas a cargo daqueles que,  por delegação
popular,  receberam  investidura  em  mandato  eletivo,  cumpre
reconhecer que não se revela absoluta, nesse domínio, a liberdade de
conformação do legislador, nem a de atuação do Poder Executivo. É
que,  se  tais  Poderes  do  Estado  agirem  de  modo  irrazoável  ou
procederem com a clara intenção de neutralizar, comprometendo-a, a
eficácia dos direitos sociais, econômicos e culturais, afetando, como
decorrência  causal  de  uma  injustificável  inércia  estatal  ou  de  um
abusivo  comportamento  governamental,  aquele  núcleo  intangível
consubstanciador de um conjunto irredutível de condições mínimas
necessárias  a  uma  existência  digna  e  essenciais  à  própria
sobrevivência  do  indivíduo,  aí,  então,  justificar-se-á,  como
precedentemente já enfatizado - e até mesmo por razões fundadas em
um imperativo ético-jurídico - a possibilidade de intervenção do Poder
Judiciário,  em ordem a  viabilizar,  a  todos,  o  acesso  aos  bens  cuja
fruição lhes haja sido injustamente recusada pelo Estado.” (...) [Grifos].

Vale, nessa trilha, rememorar que o caso emblemático já envolveu União e
Município de Aracaju-SE; agora envolve União e Estado de Sergipe; se arrasta desde 2005, ou seja, há
mais de década; nada se resolve e a população segue desamparada e entregue à própria sorte.

IV. A RESPONSABILIDADE DA UNIÃO EM COBRAR DO
ESTADO  A  IMPLEMENTAÇÃO  DO  DIREITO.  O
RECONHECIMENTO  DO  INTERESSE  MÚTUO.  O
PRINCÍPIO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA.

A igual modo, também detém a União responsabilidade pela implementação
do direito à regularização fundiária. É que, através da Portaria nº92/2014, da SPU, a União cedeu a
área medindo 73.891,78m² para fins de execução de projeto de habitação, urbanização e regularização
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fundiária a ser executado pelo Estado de Sergipe, havendo, portanto, a necessidade de obediência a
uma  condição  resolutiva  para  o  implemento  de  seu  objeto.  É  o  que  JOSÉ  DOS  SANTOS

CARVALHO FILHO3 destaca: Cessão de uso é aquela em que o Poder Público consente o uso
gratuito de bem público por órgãos da mesma pessoa ou de pessoa diversa, incumbida de
desenvolver atividade que, de algum modo, traduza interesse para a coletividade.

No caso sob exame, a condição, em que pese não existir ainda um contrato
específico de cessão, demonstra-se implícita na portaria devido às obrigações assumidas pelo Estado

de Sergipe  na  utilização da  área  cedida. Nesse passo,  a União,  enquanto cedente,  assumiu o
compromisso de fiscalização e acompanhamento do projeto de assentamento a ser realizado
pelo  Estado  de  Sergipe.  E  mais: a  União  cede  área  sua  para  que  objetivos  constitucionais  se
cumpram e não apenas para que o tempo passe e nada mude. Há de ressaltar, no emblemático caso,
que a União já havia falhado muito ao ceder o local para a capital sergipana, nada ocorrer, e a reversão
levar quase uma década para se efetivar. O equívoco e a omissão se repetem. Nada mais inaceitável.

De  fato,  a  celebração do convênio,  sem embargo de  ditar  obrigações  de
cedente e cessionário, importa senão o reconhecimento do  interesse mútuo, por parte dos entes
estatais, em promover a devida regularização fundiária dos imóveis da região.

E não poderia  ser  diferente,  uma vez que as  atividades da Administração
Pública “são desenvolvidas pelo Estado para benefício da coletividade. Mesmo quando se age em
vista de algum interesse estatal imediato, o fim último de sua atuação deve ser voltado para o interesse
público”4. É manifestação do princípio da supremacia do interesse público, que disciplina não apenas
a celebração de contratos, mas toda a atividade desenvolvida pelo Poder Público.

De  outra  sorte,  houve,  por  parte  do  ente  federal,  manifesta  lesão  ao
princípio da confiança legítima, entendido este enquanto manifestação do princípio da segurança
jurídica e verdadeiro consectário de um Estado Democrático de Direito, a exigir da Administração
Pública a continuidade das expectativas idôneas geradas nos administrados. 

À luza da lição de CANOTILHO5:

O princípio geral da segurança jurídica  em sentido amplo (abrangendo, pois,

3 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 22 ed. Lumen Juris: São Paulo, 2009,
p. 1118

4 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 27 ed. Malheiros: São Paulo, 2002,, p. 568.
5 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. 7 ed. Coimbra: Livraria Almedina, 2000.
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a ideia de protecção da confiança) pode formular-se do seguinte modo: o
indivíduo tem do direito poder confiar em que aos seus actos ou às decisões
públicas  incidentes  sobre  os  seus  direitos,  posições  ou  relações  jurídicas
alicerçados em normas jurídicas vigentes e válidas por esses actos jurídicos
deixado  pelas  autoridades  com  base  nessas  normas  se  ligam  os  efeitos
jurídicos previstos e prescritos no ordenamento.

A publicação da Portaria/SPU em referência, em razão da divulgação de suas
condições – execução de projeto de habitação, urbanização e regularização fundiária –, gerou nos
ocupantes dos imóveis localizados na comunidade “Recanto da Paz” a legítima expectativa de efetiva
regularização de sua situação fundiária,  uma vez que confiaram no Poder Público,  inclusive  com
investimentos em recursos materiais.  Remarque-se: a comunidade local confiou na União e no
Município de Aracaju-SE; depois confiou na União e no Estado de Sergipe.

A confiança depositada no Poder Público deu ensejo ao direito adquirido à
regularização fundiária daqueles terrenos, compreendido este como “um complexo fático e normativo
que atribui a seus titulares a garantia de vantagem do  status quo contra novidades legislativas que o
redefinam”6, ou, na linguagem da Lei de Introdução ao Código Civil, como tais “os direitos que o seu
titular, ou alguém por ele, possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo prefixo,
ou condição preestabelecida inalterável, a arbítrio de outrem”  (art. 6º, §2º).

Frustrada a expectativa idônea de um direito legítimo, resta ao ente público
descumpridor de sua obrigação a responsabilidade em promovê-lo devidamente,  razão pela qual
sobressai manifesta a responsabilidade tanto da União como do Estado de Sergipe.

V) DO ÔNUS DA PROVA

O Novo Código de Processo Civil brasileiro, em seu artigo 373, manteve a
regra geral segundo a qual o ônus da prova é do autor quanto ao fato constitutivo e do réu quanto a
eventuais fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Ou seja, se a parte autora
(MPF) alega que cidadãos e cidadãs são titulares de determinado direito humano (como o direito à
execução do  projeto  de habitação,  urbanização e regularização fundiária  na comunidade
“Recanto da Paz”, ao teor do pactuado entre União e Estado de Sergipe e em relação a uma
inércia que se arrasta desde 2005: há mais de década!) é isso que lhe cabe demonstrar. Uma vez

6 SAMPAIO, José Adércio Leite. Direito adquirido e expectativa de direito. Del Rey: Belo Horizonte, 2005, p. 173.
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reclamado o direito social ou humano em face do poder público, caso a sua alegação seja impeditiva,
modificativa ou extintiva do direito do autor (com base na reserva do possível – ausência de recursos
públicos, por exemplo), agora o ônus de provar (provar que não existem recursos públicos) é do polo
passivo.  No caso em exame, o Ministério Público Federal, em nome da comunidade local  ,
demonstra o dever constitucional, legal e administrativo da União e do Estado de Sergipe de
fazerem cumprir o que se comprometeram formalmente. 

É fundamental, nessa trilha, que o Estado de Sergipe comprove, de forma
específica,  que  não  tem  os  necessários  e  alegados  R$  3  milhões7 (no  contexto  de  um
orçamento/2017,  de  quase  R$  9  bilhões –  informações  em  http://seplag.se.gov.br/wp-
content/uploads/2016/07/LOA-2017-LEI-N_-8.170-Texto.pdf, acesso em 25/01/2018).  De igual
modo,  deve a União demonstrar que não pode, se for o caso, aportar os R$ 3 milhões (ou
dividir esse valor com o ente estadual) num universo orçamentário/2017 de R$ 3,5 trilhões
(informações  disponíveis  em  http://www.planejamento.gov.br/assuntos/orcamento-1/orcamentos-
anuais/2017/loa/lei-13414, acesso em 25/01/2018).  Isso para o MPF é prova impossível, mas
para o Estado de Sergipe e para a União é algo simples, sendo de ambos portanto, o ônus da
prova. Afinal, se alegam a falta de recursos certamente têm como provar.

Deveras, vale selar, a temática do ônus da prova não é apenas processual ou
legal. Ao contrário, tem fundamento constitucional. É que a Constituição da República, entre outras
garantias  processuais,  assegura  o  acesso  à  Justiça  com  o  que  se  denomina  de  Princípio  da
Inafastabilidade da Tutela Jurisdicional (artigo 5º, inciso XXXV).

A lição de Marco Antonio dos Santos Rodrigues8 merece reflexão:

O acesso à Justiça representa não só a concessão de mecanismos para acesso  ao Poder
Judiciário, mas também que o processo possa ter seu curso de forma justa e célere. Daí
porque o acesso à Justiça deve ser interpretado como acesso a uma ordem jurídica adequada,
justa.  Nesse sentido,  a garantia do acesso à Justiça parece  permitir  que as normas do
Código de Processo Civil sejam lidas à luz de uma interpretação que lhes confira a maior
efetividade à tutela jurisdicional pretendida. Diante disso, vem se admitindo que,
caso a regra rígida da distribuição do ônus probatório gere uma grave
injustiça na análise do caso concreto, deve o juiz afastá-la, sob pena de
violação à garantia do acesso à ordem jurídica justa. Aplica-se, então, a
chamada  Teoria  das  Cargas  Probatórias  Dinâmicas [Os  grifos  não

7 Cumpre relembrar que o Estado de Sergipe informa que não resolve o caso em exame pela falta de R$ 3 milhões
para indenizações no local (informações apresentadas ao MPF e anexadas aos autos).
8 RODRIGUES, Marco Antonio dos Santos. Apontamentos sobre distribuição do ônus da prova e a teoria das
cargas probatórias dinâmicas. Revista da Faculdade de Direito Candido Mendes, v. 12, n.12, dezembro 2007, Rio
de Janeiro, 2007,  pp. 113-128.
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constam no original].

A seu turno, ganhou relevância a  Teoria das Cargas Probatórias Dinâmicas ou
Teoria Dinâmica de Distribuição do Ônus da Prova, que tem origem na doutrina argentina. Trata-se de uma
concepção contemporânea sobre o ônus da prova. O eixo central dessa linha teórica defende que as
regras de distribuição do ônus probatório devem ser flexibilizadas e dotadas de um caráter dinâmico
que considere o caso concreto. Em outras palavras, como a prestação jurisdicional há de ser justa,
adequada e célere (na busca da verdade substancial), a prova deve ser realizada pela parte em melhor
condições  de  fazê-lo.  É uma questão  de  “igualdade,  lealdade,  boa-fé  e  veracidade,  solidariedade,

devido processo legal e acesso à justiça”9. A citada teoria foi acolhida pelo legislador do Novel Código
Processual Civil brasileiro, conforme se observa da leitura do art. 373, §1º:

§  1o Nos  casos  previstos  em  lei  ou  diante  de  peculiaridades  da  causa
relacionadas  à  impossibilidade  ou  à  excessiva  dificuldade  de  cumprir  o
encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do
fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde
que  o  faça  por  decisão  fundamentada,  caso  em que  deverá  dar  à  parte  a
oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

O que se tem na presente narrativa é:

1)  cidadãos  e  cidadãs,  carentes  e  de  baixa renda,  aguardam há mais  de
década providências do Poder Público que se comprometeu formalmente
(primeiro União e Município de Aracaju-SE; depois União e Estado de Sergipe);

2) o Ministério Público Federal (MPF) ao questionar os entes envolvidos
recebe a informação de que o óbice é da ordem de R$ 3 milhões;

3) alega-se a falta de recursos (os R$ 3 milhões), isso num orçamento de
quase R$ 9 bilhões (Estado de Sergipe) e de mais de R$ 3,5 trilhões (União).

9  Um  melhor  aprofundamento  sobre  a  temática  recomenda  leituras  dos  seguintes  textos  de  suporte:
GODINHO, Robson Renault.  A distribuição do ônus da prova na perspectiva dos direitos fundamentais.  Revista da
EMERJ, v. 10, n.38, abril 2007, Rio de Janeiro, 2007,  pp. 263-284. E, também, AZEVEDO, Antonio Danilo Moura de.
A aplicabilidade da teoria dinâmica de distribuição do ônus da prova do processo civil. Revista Jurídica UNIJUS, v.
11,  n.14, maio/2008, Uberaba, 2008,   pp. 15-30.
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Logo, indiscutivelmente o ônus de provar que os recursos públicos realmente não
existem é de quem alega. Afinal, por óbvio, não basta simplesmente alegar.

Deveras, a regra do ônus da prova “tem a ver com a formação do convencimento judicial”,
nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni10. O jurista salienta, a propósito, que “se o juiz, para decidir,
deve passar por um contexto de descoberta, é necessário que ele saiba não apenas o objeto que deve
descobrir, mas também se esse objeto pode ser totalmente descoberto e qual das partes está em reais
condições de esclarecê-lo. Apenas nesse sentido é que o convencimento, considerado como expressão do

juiz, pode ser compreendido”11.

A questão é que, seja pela aplicação da regra do ônus da prova estabelecida
pelo artigo 373, §1º, do novo Código de Processo Civil, seja pela leitura da regra geral (art.
373,  caput)  interpretada  à  luz  da  Teoria  das  Cargas  Probatórias  Dinâmicas,  é  do  Poder
Público (União e Estado de Sergipe) o dever de provar a real e concreta ausência de recursos
para cumprirem o que mutuamente se comprometeram. A um, por se tratar de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor. A dois, por serem ambos os entes (estadual e federal)
aqueles  que  detêm  todas  as  informações  aqui  alegadas,  tendo,  portanto,  também  as  melhores
condições (na situação fática concreta) para provar a inexistência dos valores necessários.

VI) DA TUTELA DE URGÊNCIA - A ANTECIPAÇÃO DE

TUTELA.  NECESSIDADE  DE  CONCESSÃO  -

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.

A previsão de concessão de liminar está prevista no artigo 12 da Lei de Ação

Civil Pública (Lei nº 7.347/1985), que dispõe: “poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem

10 MÂNICA,  Fernando  Borges.  Teoria  da  reserva  do  possível:  direitos  fundamentais  a  prestações  e  a
intervenção do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas. Revista Brasileira de Direito Público, ano
5, n.18, julho/setembro 2007, Belo Horizonte, 2007,   pp. 180-181.
11 Idem, ibidem, p. 19.
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justificação  prévia,  em  decisão  sujeita  a  agravo”. Os  contornos  deste  dispositivo  legal  devem ser

complementados  pelo  artigo  84,  §3º  do  Código  de  Defesa  do  Consumidor  –  CDC,  que,

disciplinando a antecipação dos efeitos da tutela em sede processual coletiva, consigna:

“Art. 84. Na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer

ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou determinará

providências  que  assegurem  o  resultado  prático  equivalente  ao  do

adimplemento.

§ 3° Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio

de  ineficácia  do  provimento  final,  é  lícito  ao  juiz  conceder  a  tutela

liminarmente ou após justificação prévia, citado o réu.”

O  novo  Código  de  Processo  Civil,  Lei  13.105/2015,  a  seu  turno,  prevê  a

concessão de tutela provisória de urgência de natureza cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambas

as espécies, a possível concessão da medida está sujeita a presença de “elementos que evidenciem a

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

conforme redação do artigo 300,  caput, NCPC. Em linhas gerais, as tutelas provisórias de urgência

fundamentam-se na  fumaça do bom direito e no  perigo da demora. Ocorre, entretanto, que a

tutela provisória antecipada exige o preenchimento de pressuposto específico: a reversibilidade dos

efeitos da decisão  antecipatória (artigo  300,  §3º,  CPC).  No que diz  respeito  a  este  último

pressuposto, a mais balizada doutrina compreende situações excepcionais em que é possível

(e necessária) a mitigação do referido requisito a fim de proteger a parte requerente. Não

raro ocorrem casos em que, mesmo sendo irreversível a tutela provisória pleiteada, o seu

indeferimento  pode  causar  consequências  extremamente  gravosas  ao  demandante. Não

conceder  a  tutela  provisória  satisfativa  para  a  efetivação  do  direito  à  saúde  sob  o  escopo  da

impossibilidade de reversão da decisão antecipatória pode ocasionar, por exemplo, a consequência

irreversível  da  morte  do  requerente.  Igual  situação  se  dá  no  caso  concreto,  porquanto  a

permanecer   a  inércia  do  Poder  Público,  a  comunidade  local  continuará  desassistida  e

abandonada à própria sorte num caso emblemático que se arrasta há mais de década apesar

de compromissos formalmente assumidos envolvendo, agora, União e Estado de Sergipe. 
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Via de consequência, como regra, em razão da urgência e da probabilidade

do direito da parte suplicante, deve-se priorizar o direito fundamental a efetividade do pleito

jurisdicional em detrimento da segurança jurídica da parte ré. Cabe ao julgador ponderar os

respectivos valores no caso em concreto de forma a assegurar aquele de maior relevância. A fim de

abrandar  os  prejuízos  da  segurança  jurídica,  é  possível  exigir  uma caução prévia  a  concessão  da

medida (art. 300, §1º), garantindo, assim, uma reparação em pecúnia.

Noutro turno, os pressupostos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou

o risco ao resultado útil do processo são de observância obrigatória. Primeiramente, a probabilidade

do direito refere-se à plausibilidade fática e jurídica dos pedidos invocados na exordial. A fumaça do

bom direito, pois, refere-se aos elementos que evidenciem verossimilhança dos fatos narrados, ou

seja,  aos  fatos  que  são  incontroversos,  notórios  ou  presumíveis,  juntamente  a  possibilidade  de

subsunção dos fatos ao ordenamento jurídico pátrio. O  perigo da demora,  pois,  justifica-se pela

impossibilidade de aguardar o término da demanda para entregar a tutela jurisdicional, uma vez que a

demora processual  certamente  acarretará  dano irreversível  ou  de  difícil  reparação à  parte.  Dessa

forma, para concessão da tutela  antecipada,  mister  estarem presentes o relevante  fundamento da

demanda e o justificado receio de ineficácia do provimento final. Em outras palavras, devem estar

presentes a  fumaça do bom direito  e  o  perigo na demora.  De qualquer  forma,  também se

mostrará que a medida pleiteada, em que pese reversível, é absolutamente necessária no caso em tela.

A um, quanto à fumaça do bom direito, está exaustivamente demonstrada a par-
tir dos elementos trazidos nesta peça vestibular, embasada nos documentos e informações que a ins-
truem. Deveras, é evidente a ilegalidade perpetrada pelo Estado de Sergipe e pela União, face à inércia
em promover a regularização fundiária dos ocupantes da comunidade “Recanto da Paz”, nos termos
do que ditam os arts.  3º,  III,  23, IX e X e 30, I da Constituição Federal e os arts.  46 da Lei nº
11.977/09, 2º, I e XIV e 4º, V da Lei nº 10.257/2001 e arts. 1º e 18, II da Lei nº 9.636/98, mais ainda
em razão do que prevê a Portaria nº 92/2014 da SPU, relativamente aos imóveis da região em tela.

A dois, o perigo da demora, por sua vez, exsurge do fato de que o Governo do

Estado de Sergipe anunciou ser inexequível a obra devido às indenizações necessárias aos ocupantes

dos imóveis.  Alega-se a falta de recursos orçamentários.  Como cediço, os Orçamentos Anuais,

tanto da União como do ente estadual estão em discussão nesse exato momento  e, caso não

prevejam  os  valores  orçamentários  em  2018,  os  ocupantes  da  comunidade  “Recanto  da  Paz”

continuarão desprovidos de assentamentos e ocupações formais e regulares, mantendo-se a situação
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de insegurança jurídica quanto ao título de ocupação de seus imóveis  e se perpetuando dano de

incerta  reparação  ao  direito  fundamental  à  moradia  de  cidadãos  e  cidadãs  que

pacientemente aguardam e confiam numa resolução estatal há mais de década.

Por  sua  vez,  a  reversibilidade  da  medida pleiteada  é  superável,  porquanto  o

postulado almeja o cumprimento de obrigações estabelecidas legal e administrativamente, de modo

que, a qualquer momento, eventual decisão judicial pode ser revista sem maiores danos.

E ainda, quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,

reafirma-se,  mais  uma  vez,  que  cada  novo  dia de  descaso  social  significa  indevido

impedimento de fruição de direitos assegurados constitucional, legal e administrativamente.

Eis a urgência da providência judicial, sob pena de se   agravar o quadro   ou de se

chancelar a situação de descontrole multilesiva que tende a se tornar irreversível.
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VII) DOS PEDIDOS LIMINARES

7.1)  À luz  do  exposto,  o  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (MPF/SE)
requer, a esse DD. Juízo Federal, que proceda à  concessão de tutela provisória de urgência de
natureza satisfativa (antecipada) determinando-se o seguinte:

7.1.1) à UNIÃO:

a) que  se  utilize  de  todos  os  meios  administrativos  para  que  o  ente  estadual
demandado (Estado de Sergipe) cumpra o que se comprometeu em relação à área
pública federal cedida, nos termos da Portaria SPU nº 92, de 21 de março de 2014
(ou de outro documento equivalente que lhe substitua ou venha substituir);

b) que,  em sendo necessário,  retenha do Fundo de Participação dos Estados –
FPE, destinado a Sergipe12, o valor (estimado pelo próprio ente estadual em R$ 3
milhões) para custear as indenizações a ocupantes de imóveis da área em questão,
porquanto o Estado da Federação a isso se comprometeu perante a União;

7.1.2) ao ESTADO DE SERGIPE:

a) que cumpra o que se comprometeu em relação à área pública federal cedida, nos
termos da Portaria SPU nº 92, de 21 de março de 2014 (ou de outro documento
equivalente que lhe substitua ou venha substituir), devendo, para tanto:

a.1) alocar os recursos necessários (estimados pelo próprio ente estadual em
R$ 3 milhões) para custear as indenizações a ocupantes de imóveis da área
em questão; uma vez alocados os recursos, devem ser iniciados e finalizados,
integralmente, os procedimentos indenizatórios;

12 É válido registrar que, em 2017, o Estado de Sergipe recebeu, a título de FPE, cerca de R$ 2,5 bilhões ou R$ 2,7
bilhões e, portanto, os R$ 3 milhões (objeto do pedido de retenção nestes autos e que resolveria o emblemático drama
social  que  se  arrasta  desde  2005),  equivale  a 0,1% do que é  destinado ao ente  estadual –  informações  em:
http://www.portaldatransparencia.gov.br/PortalTransparenciaListaAcoesUF.asp?
Exercicio=2017&SelecaoUF=1&SiglaUF=SE&Pagina=2;  e  também  em
http://www.sergipenoticias.com/economia/2018/01/6539/repasse-do-fpe-para-sergipe-caiu-67-em-2017.html,  ambos
os acessos realizados em 27/01/2018).
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a.2) finalizar o processo licitatório (em fase de homologação) destinado à
“execução  dos  serviços/obras  de  urbanização  da  Comunidade  Malvinas,
incluindo a Praça da Avenida Melício Machado, no Bairro Aeroporto,  em

Aracaju/SE” (Recursos do Programa de Apoio ao Investimento dos Estados
e do Distrito Federal/PROINVESTE - Processo de Licitação - Concorrência
nº 04/2017, ou outro que lhe substitua ou venha substituir);

b) que proceda, assim que superadas as etapas precedentes (indenizações e
conclusão das obras de urbanização) à regularização fundiária da comunidade
local,  objeto  da  Portaria  SPU nº  92,  de  21  de  março  de  2014  (ou  de  outro
documento equivalente que lhe substitua ou venha substituir).
 

Requer-se, a título cominatório, a imposição de astreintes13 em valor não inferior à
quantia  de  R$  10.000,00  (dez  mil  reais),  por  obrigação  eventualmente  descumprida  pelas  partes
demandadas, a ser revertida para o Fundo de Direitos Difusos, à luz do artigo 13 da Lei nº 7.347/85;

Requer-se seja fixado o prazo de 30 (trinta) dias para que os entes, federal e
estadual, cumpram as determinações a serem lançadas por esse DD. Juízo Federal.

VIII) DOS PEDIDOS DEFINITIVOS

Ao final,  por sentença, o MINISTÉRIO PÚBLICO  requer que sejam
julgados procedentes os pedidos objeto de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa
(antecipada), condenando-se as partes demandadas em caráter definitivo.

13 Sem prejuízo  da adoção de todas  as medidas necessárias  à efetivação do provimento  específico ou de seu
resultado prático equivalente, nos moldes do que preconiza o art. 497, § único, do Novo Código de Processo Civil.
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IX) DO PEDIDO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

Requer-se a designação de audiência de conciliação, perante esse DD.
Juízo Federal, para fins de possível solução conciliatória para a lide. Solicita-se que, além das
partes, seja convidada a Coordenação da Bancada Parlamentar Federal (de Sergipe), já que o
drama social pode ser solucionado com a alocação de recursos públicos sobre os quais os
parlamentares federais que representam os sergipanos detêm certa disponibilidade.

X) DOS REQUERIMENTOS FINAIS  

Requer, por fim, o MINISTÉRIO PÚBLICO:

10.1)  em caso  de deferimento dos  pedidos  antecipatórios  e  definitivos,
como medida de efetividade dos provimentos judiciais, a  intimação, em
caráter  urgente,  dos  requeridos  nos  endereços  indicados  no
preâmbulo desta exordial, inclusive via fac-símile;

10.2)  a citação dos requeridos para que respondam à vertente demanda no
prazo legal, sob pena de revelia, nos termos da legislação regente;

10.3) a juntada dos documentos digitalizados;

10.4) a produção dos meios de prova em direito admitidos, especialmente a
juntada  de documentos,  a  realização de  perícias  e  inspeções  judiciais  e  a
oitiva de testemunhas que se mostrem úteis à causa.

Dá-se à presente causa o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Aracaju-SE, aos 29 dias de janeiro de 2018.

RAMIRO ROCKENBACH DA SILVA MATOS TEIXEIRA DE ALMEIDA
Procurador da República

Procurador Regional dos Direitos do Cidadão e da Cidadã em Sergipe
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