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AGRAVO DE INSTRUMENTO-CV 19ª CÂMARA CÍVEL 
Nº 1.0000.21.144550-7/001 OURO BRANCO 
AGRAVANTE(S) ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL 

RECICLÁVEL DO MUNICÍPIO DE OURO 
BRANCO  

AGRAVANTE(S) FABRÍCIO RODRIGUES PINTO DE CARVALHO  
AGRAVANTE(S) MARLENE DE JESUS PINTO  
AGRAVANTE(S) MISLENE APARECIDA PINTO  
AGRAVANTE(S) SÉRGIO ANTÔNIO DO AMARANTE  
AGRAVADO(A)(S) MUNICIPIO DE OURO BRANCO  

 

DECISÃO 

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito 

suspensivo, interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE 

MATERIAL RECICLÁVEL DO MUNICÍPIO DE OURO BRANCO – 

RECICLAGEM SÃO FRANCISCO DE ASSIS – RECISFA e OUTROS  

contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito Luiza Starling de 

Carvalho, da comarca de Ouro Branco, que, nos autos da ação 

reivindicatória c/c reintegração de posse ajuizada pelo MUNICÍPIO DE 

OURO BRANCO deferiu parcialmente o pedido liminar para determinar a 

reintegração do autor nos lotes nº 04 e 05 descritos na inicial, fixando multa 

diária de R$1.000,00, em caso de descumprimento, limitada a 30 dias. 

Argui a nulidade absoluta, por ausência de citação e designação de 

audiência de justificação (art. 300, §2º, do CPC), pois não foi considerado 

o fato de que a Associação possui fins sociais – uma vez que é a 

responsável por coletar e dar a correta destinação para o lixo reciclável do 

Município, o que ocorre há anos, com consentimento do agravado que 

deve zelar pelo munícipe em condição de vulnerabilidade, como é o caso 

dos agravantes que retiram o sustento de suas famílias da reciclagem. 

Argumenta a inexistência de transparência e publicidade nas 

notificações administrativas que originaram a presente ação, mormente 

porque toda responsabilidade foi atribuída à agravante Marlene, que não 

tem poderes para representar a Associação a qual, registre-se, não foi 

incluída no polo passivo da ação, o que macula de nulidade absoluta todos 
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os atos até então praticados, por ofensa aos princípios do contraditório e 

ampla defesa. 

Informa que a irregularidade na constituição do polo passivo da 

ação foi verificada pela magistrada que ordenou a emenda da inicial, 

porém, o agravado incluiu outra Associação estranha a lide, o que 

impossibilitou a notificação administrativa e evidencia o não preenchimento 

dos requisitos para o deferimento do pedido de reintegração de posse em 

sede de liminar.  

Sustenta que a nulidade absoluta não pode ser suprida com o 

comparecimento espontâneo dos réus, devendo ser cassada a liminar que 

deferiu o pedido de reintegração de posse.  

Defende a ilegitimidade ativa do Município, porquanto o terreno em 

questão foi objeto de licitação que concedeu à empresa P2 Crane Serviços 

de Engenharia, Comércio e Importação Ltda., o direito real de uso gratuito.  

Argumenta a necessidade de atribuição de efeito suspensivo à 

decisão, mormente em razão da hipossuficiência e vulnerabilidade dos 

agravantes, pessoas idôneas, cujo ramo de atividade depende da posse do 

local onde se encontram os equipamentos e instalações que possibilitam o 

desempenho de suas atividades laborais e que, a se confirmar a liminar 

deferida, ficarão expostas ao relento e, possivelmente, passarão à 

condição de moradores de rua.  

Com tais argumentos requer seja atribuído efeito suspensivo à 

decisão e, ao final, dado provimento ao recurso para autorizar a 

permanência dos agravantes no imóvel objeto da lide. 

Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o 

recurso e passo a análise do pedido de efeito suspensivo.  

 Cuida-se, na origem, de ação de reintegração de posse ajuizada 

pelo MUNICÍPIO DE OURO BRANCO em face de MARLENE DE JESUS 

PINTO e OUTROS INVASORES NÃO IDENTIFICADOS, cujo pleito 

consiste na reintegração dos lotes nº 04 e 05 da Gleba F-104 - situada na 

borda da faixa de domínio da rodovia MG 129 (Estrada de Carreiras) que 
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liga Ouro Branco a Conselheiro Lafaiete, conforme matrícula nº 10.819, 

Ficha 01, Livro 02 - Registro Geral, do Cartório de Registro de Imóveis da 

Comarca -, bem como autorização para a demolição de eventuais obras no 

local.  

De acordo com a narrativa aduzida na exordial, os requeridos vem 

utilizando parte do imóvel para realizar atividades comerciais, 

especificamente de reciclagem e depósito de resíduos sólidos da 

construção civil, sem autorização do poder público ou mesmo licença 

ambiental.  

Afirma que o Município e a requerida identificada chegaram a ser 

autuados pela Polícia Militar Ambiental em razão do uso indevido do local, 

bem como que o Ministério Público notificou o ente para apresentar 

solução para as infrações ambientais verificadas no local.  

Aduz ser intenção do Município cercar a área e conferir a correta 

destinação dos resíduos sólidos.  

Sustenta não haver qualquer ato legal ou discricionário que legitime 

a ocupação e as circunstâncias apontadas nos relatórios e Boletim de 

Ocorrência evidenciam o uso não autorizado do imóvel e em desacordo 

com a legislação ambiental.  

Por fim, afirma que a área em questão caracteriza-se como bem 

público de uso comum e, como tal, não é passível de apropriação, posse, 

mas mera detenção, de modo que sendo incontroverso o esbulho, patente 

o direito à reintegração de posse.  

A Magistrada de primeira instância deferiu a liminar, inaudita altera 

pars, aos seguintes fundamentos: 

 

(...) 

In casu, analisando as provas apresentadas nesse 
juízo sumário de cognição, tenho restar comprovado 
que o esbulho afirmado na inicial ultrapassa em muito 
o prazo de ano e dia, vez que os documentos 
apresentados pelo próprio autor indicam ter ele 
conhecimento de que a área é ocupada por famílias 
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há mais de 20 (vinte) anos (ID 121296353), restando, 
portanto, superado o prazo para a denominada ação 
possessória de força nova, devendo a presente ação 
reger-se pelas normas atinentes ao procedimento 
comum ordinário e, consequentemente, sujeitar-se o 
pedido de tutela de urgência à verificação dos 
requisitos dispostos no art. 300 do CPC. 

(...)  

No caso em tela, a probabilidade do direito 
substancial está evidenciada pela prova documental 
produzida em juízo sumário, vez que o autor 
apresentou certidão de matrícula do bem imóvel 
objeto do litígio (ID 121293827), comprovando sua 
propriedade, bem como boletim de ocorrência (ID 
121293839), termos de declarações colhidas pelo 
Ministério Público (ID 121296343) e notificação 
administrativa (ID 121296360) demonstrando o 
esbulho. 

Nesse ponto, importante destacar que, estando 
comprovada a titularidade do ente público sobre o 
imóvel e, consequentemente, a qualidade de bem 
público, o entendimento jurisprudencial pacífico, 
inclusive sumulado pelo STJ (verbete nº 619), é no 
sentido de que a ocupação indevida configura mera 
detenção, de natureza precária, insuscetível de 
retenção, indenização por acessões ou benfeitorias e 
proteção possessória contra o ente estatal. 

(...) 

No caso dos autos, colhe-se das declarações 
prestadas pela requerida e por Sérgio Antônio do 
Amarante na Promotoria de Justiça desta Comarca 
que o Município de Ouro Branco, embora tivesse 
conhecimento da ocupação, não concedeu nenhuma 
doação ou direito real de uso aos ocupantes, 
tratando-se, portanto, de mera tolerância, a qual 
cessou com a notificação administrativa da requerida 
para desocupar o local. 

Assim, tratando-se de mera detenção e estando 
demonstrada a irregularidade da ocupação, não se 
vislumbra, ao menos até o momento, direito de 
permanência dos invasores na propriedade. 

Não bastasse, consta da documentação apresentada 
que a área irregularmente ocupada tem sido utilizada 
pelos invasores para o depósito irregular de resíduos 
sólidos, atividade que se enquadra como 
potencialmente poluidora ou degradadora do meio 
ambiente, sem a observância das normas ambientais 
pertinentes. 
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Assim, embora haja informação de que a área é 
ocupada por catadores de material reciclável, os quais 
a utilizam para recebimento, armazenamento 
temporário e triagem do material, atividade cujo 
impacto social, de geração de renda, emprego e 
cidadania não pode ser menosprezado, além de ser a 
ocupação irregular, há indícios de que os fins da 
detenção não atendem a função social da 
propriedade (art. 170, III, da CF/88) e violam o 
interesse público, vez que o meio ambiente 
ecologicamente equilibrado é direito difuso (art. 225 
da CF/88), devendo, diante do conflito concreto de 
valores, o interesse público prevalecer sobre os 
interesses privados. 

Portanto, em relação ao pedido de reintegração da 
posse, verifico estar demonstrada a probabilidade do 
direito do autor, tornando viável a concessão da tutela 
de urgência pretendida. 

(...) 

Por todo exposto, presentes os requisitos previstos no 
art. 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO 
PARCIALMENTEa antecipação da tutela pretendida 
para determinar a reintegração de posse do Município 
de Ouro Branco nos lotes 04 e 05 descritos na inicial, 
em decorrência do esbulho noticiado nos autos, 
fixando multa diária no valor de R$1.000,00 (um mil 
reais) pelo descumprimento da obrigação, limitada a 
30 (trinta) dias, sem prejuízo de elevação pelo 
descumprimento reiterado, tudo com a finalidade de 
assegurar a obtenção da tutela pelo resultado prático 
equivalente (art. 497 do CPC). 

(...) 

 

Inconformados os agravantes pugnam pela reforma da decisão 

argumentando a ilegitimidade ativa do MUNICÍPIO DE OURO BRANCO e 

a nulidade por ausência de citação e designação de audiência de 

justificação.  

Acerca da matéria tratada nos presentes autos, a norma inserta no 

art. 561, do CPC, assim dispõe: 

 

Art. 561. Incumbe ao autor provar: 

I - a sua posse; 

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; 
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III - a data da turbação ou do esbulho; 

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação 
de manutenção, ou a perda da posse, na ação de 
reintegração. 

 

Desse modo, presentes os requisitos elencados na norma acima 

transcrita, a concessão da liminar de reintegração de posse é medida que 

se impõe. 

No caso em apreço, a Juíza deferiu a liminar inaudita altera pars, 

porque entendeu que, por se tratar de bem público, a ocupação dos réus 

constitui mera detenção de natureza precária, que não induz posse, de 

forma que, uma vez demonstrados a posse pelo ente municipal, o esbulho 

e o cometimento de infrações de natureza ambiental, sopesando os 

princípios e os interesses, concedeu a medida de urgência.  

Não há dúvidas de que a ocupação indevida de bem público por 

particulares não configura posse, mas mera detenção de natureza 

precária, insuscetível de tutela, o que afasta, até mesmo, direito à retenção 

e eventual indenização por benfeitorias. 

E, não havendo posse, não há que se cogitar acerca da data do 

esbulho para qualificação da posse como nova ou velha e, por 

conseguinte, para a verificação do rito processual adequado (ação de força 

nova ou velha), sendo possível a concessão da liminar de reintegração 

sem a oitiva do réu ou após justificação (art. 562, CPC), conforme 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: 

 

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E REAIS. 
RECURSO ESPECIAL. POSSE DE BEM PÚBLICO 
OCUPADO SEM PERMISSÃO. INVIABILIDADE. 
LIMINAR EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE 
POSSE, TENDO POR OBJETO ÁREA OCUPADA HÁ 
MAIS DE ANO E DIA. POSSIBILIDADE. 

1. O artigo 1.208 do Código Civil dispõe que "não 
induzem posse os atos de mera permissão ou 
tolerância assim como não autorizam a sua aquisição 
os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de 
cessar a violência ou a clandestinidade". 
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2. A jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de 
Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal, é firme 
em não ser possível a posse de bem público, 
constituindo a sua ocupação mera detenção de 
natureza precária. 

3. Portanto, no caso vertente, descabe invocação de 
"posse velha" artigo 924 do Código de Processo 
Civil), para impossibilitar a reintegração liminar em 
bem imóvel pertencente a órgão público. 

4. Recurso especial não provido. 

(REsp 932971/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE 
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 
10/05/2011, DJe 26/05/2011) 

 

A) DA LEGITIMIDADE ATIVA DO MUNICÍPIO DE OURO 

BRANCO 

Os agravantes defendem a ilegitimidade ativa do MUNICÍPIO DE 

OURO BRANCO, porquanto o imóvel em questão foi objeto de edital para 

concessão de direito real de uso gratuito, cujo termo de outorga foi 

assinado em 11/12/2020 pela empresa P2 Crane serviços de engenharia, 

comércio e importação LTDA..  

Razão não lhe assiste.  

Conforme informação apresentada pelo Município de Ouro Branco, 

a empresa P2 Crane foi “vencedora do processo licitatório acontecido pela 

modalidade de Concorrência Pública 001/2020 - Processo administrativo 

174/2020,” obtendo o direito real de uso gratuito do terreno pelo prazo de 

30 anos, para instalação de empresa de inovação e tecnologia voltada 

para caldeiraria pesada, fornecimento, montagem e comercialização de 

equipamentos, o que implicará na geração de empregos para a população 

em geral. 

A posse indireta é aquela que o legítimo proprietário (Município) 

conserva quando temporariamente cede a outrem o poder de fato sobre a 

coisa, o que não impede invocar a proteção possessória contra terceiros 

quando sofrer turbação ou esbulho na posse de seu bem.  



     
 
 
 
 

Nº 1.0000.21.144550-7/001 

 

 
Fl. 8/12 

 
Número Verificador: 1000021144550700120213520566 

Desse modo, ainda que considere o fato de o imóvel ter sido objeto 

de concessão de direito real de uso gratuito para a empresa P2 Crane, o 

Município permanece como possuidor indireto e, portanto, detém 

legitimidade ativa para propor a ação, com vistas a resguardar não apenas 

o seu direito em relação a terceiros como também de possibilitar 

cumprimento do contrato firmado com a empresa vencedora na licitação.  

B) DA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO  

No que concerne à alegação de nulidade por ausência de citação, 

conforme se verifica nos autos, a ação foi ajuizada contra Marlene de 

Jesus Pinto e OUTROS INVASORES NÃO IDENTIFICADOS. Não 

obstante, ao prolatar a decisão recorrida, a MM. Juíza a quo, considerando 

documentos apresentados pelo próprio autor, determinou sua intimação 

para emendar a inicial, a fim de fazer constar no polo passivo a 

ASSOCIAÇÃO RECICLAGEM SÃO FRANCISCO – RECISFA, responsável 

pelo depósito.  

Devidamente intimado, o Município de Ouro Branco indicou outra 

entidade, qual seja, a ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAIS 

RECICLÁVEIS E REAPROVEITÁVEIS DE OURO BRANCO (nome 

fantasia de ASCOB), que foi devidamente cadastrada e passou a integrar o 

polo passivo da ação, conforme se verifica nos autos do processo em 

primeira instância.  

Nesse contexto, razão assiste aos agravantes, pois a Associação 

que representa os interesses de todos aqueles que, há mais de 20 anos, 

residem/exercem suas atividades laborais nos lotes indicados, sequer 

integra o polo passivo da ação, não tendo sido notificada 

administrativamente ou citada para apresentar defesa nos presentes autos, 

circunstância que, a meu aviso, evidencia prejuízo ao exercício do direito 

do exercício do contraditório e ampla defesa e não pode ser suprida com 

comparecimento espontâneo nos autos, por meio do presente recurso.  

Ademais, malgrado o Município defenda que as pessoas ocupam o 

imóvel apenas para fins de atividades comerciais (doc. ordem nº 84), não é 
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isso que se constata a partir do vídeo apresentado nos autos em primeira 

instância (Id nº 5123257993), pois na data da efetiva imissão na posse do 

autor (12/08/2021) é possível perceber a existência de pessoas residindo 

no local.  

Verifica-se, portanto, que a matéria aqui tratada ultrapassa o direito 

à propriedade do ente municipal, pois atinge os direitos constitucionais à 

vida, à saúde, à dignidade, ao trabalho e à moradia dos ocupantes da área 

litigiosa, isso sem contar os direitos das crianças e dos idosos que lá 

residem ou que são sustentados pelos recursos advindos da atividade 

desenvolvida naquele local, cujo dever de proteção recai não somente 

sobre o Poder Público, mas sobre toda a sociedade, nos termos dos 

artigos 227
1 
e 230

2
, da Constituição da República.   

Diante desses elementos, é possível verificar a existência de colisão 

entre direitos e princípios constitucionais.  

De acordo com a teoria dos direitos fundamentais de ROBERT 

ALEXY, a solução entre o conflito de princípios se dá mediante aplicação 

do princípio da ponderação, em que um cede a outro diante das 

peculiaridades do caso concreto, permanecendo, ambos, vigentes no 

ordenamento jurídico.  

Melhor explicando: constatada a colisão entre princípios, deve-se 

levar em consideração o princípio de maior peso de acordo com as 

circunstâncias do caso concreto. O princípio de maior peso obterá 

prevalência em relação ao outro, sendo, portanto, aplicado na prática, 

diante da existência de razões suficientes para sua incidência, mantendo-

se íntegro, contudo, o princípio de menor peso, embora não incida na 

situação fática. 

                                            
1 Art. 227 É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo 
de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 
opressão. 
2 Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas 
idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e 
bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. 
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Nessa seara, tenho que o direito à vida, saúde e moradia das 

famílias que ocupam o local – desdobramento do princípio da dignidade 

humana – deve ter prevalência, no presente caso, em relação ao direito de 

propriedade do município e ao princípio da legalidade, de modo que as 

normas processuais que autorizam a concessão da liminar inaudita altera 

parte (rito da ação de reintegração de posse de força nova) devem dar 

lugar à aplicação daquela que determina a prévia realização de audiência 

de mediação para se verificar a possibilidade ou não do deferimento da 

liminar, nos termos da norma inserta no art. 565, do CPC: 

 

Art. 565. No litígio coletivo pela posse de imóvel, 
quando o esbulho ou a turbação afirmado na petição 
inicial houver ocorrido há mais de ano e dia, o juiz, 
antes de apreciar o pedido de concessão da medida 
liminar, deverá designar audiência de mediação, a 
realizar-se em até 30 (trinta) dias, que observará o 
disposto nos §§ 2º e 4º. 

§ 1º Concedida a liminar, se essa não for executada 
no prazo de 1 (um) ano, a contar da data de 
distribuição, caberá ao juiz designar audiência de 
mediação, nos termos dos §§ 2º a 4º deste artigo. 

§ 2º O Ministério Público será intimado para 
comparecer à audiência, e a Defensoria Pública será 
intimada sempre que houver parte beneficiária de 
gratuidade da justiça. 

§ 3º O juiz poderá comparecer à área objeto do litígio 
quando sua presença se fizer necessária à efetivação 
da tutela jurisdicional. 

§ 4º Os órgãos responsáveis pela política agrária e 
pela política urbana da União, de Estado ou do 
Distrito Federal e de Município onde se situe a área 
objeto do litígio poderão ser intimados para a 
audiência, a fim de se manifestarem sobre seu 
interesse no processo e sobre a existência de 
possibilidade de solução para o conflito possessório. 

 

Com efeito, em situações tais, notadamente no atual cenário da 

pandemia, não se me afigura aconselhável a concessão da liminar inaudita 

altera parte, até porque o que está em jogo é o direito ao trabalho  e à 

moradia de algumas famílias economicamente hipossuficientes e que 
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possivelmente não possuem outra qualificação para exercer atividade 

laboral diversa daquela que já desempenham no mesmo local, repise-se, 

há mais de 20 anos, além de não terem para onde ir, fato esse que não 

pode passar desapercebido pelo Poder Judiciário, a quem incumbe o 

poder-dever de tutelar pelos direitos assegurados na Constituição, 

principalmente dos vulneráveis. 

Nesse ponto, consigno que a municipalidade, em momento algum, 

apresentou alternativa para deslocamento da atividade econômica ou para 

abrigamento das famílias a serem retiradas do imóvel objeto da ação de 

reintegração de posse. 

É certo que não cabe ao Judiciário se imiscuir no juízo de 

conveniência e oportunidade da Administração Pública quanto à adoção de 

políticas públicas voltadas ao atendimento da população carente, no 

entanto, o caráter discricionário da atuação administrativa não se encontra 

infenso ao controle judicial quando há possibilidade de ofensa a direitos e 

garantias fundamentais e, em última análise, à dignidade da pessoa 

humana, erigida como fundamento da República pela Constituição de 1988 

(art. 1º, III) 

Diante desses elementos, por verificar a presença dos requisitos 

necessários à concessão do efeito suspensivo ao agravo (probabilidade do 

direito e perigo de dano), suspendo os efeitos da decisão agravada até 

que seja providenciada a regularização do polo passivo da ação, bem 

como, em primeira instância, realizada a audiência de mediação 

prevista no art. 565, do CPC, determinando a intimação da 

Procuradoria de Justiça de Direitos Difusos e Coletivos, a fim de que 

compareça, caso queira, à audiência a ser designada pela Juíza.  

Oficie-se ao Juízo a quo sobre o teor da decisão para 

conhecimento, dispensando-o de prestar informações, porquanto 

desnecessárias, a menos que, evidentemente, haja algum fato 

superveniente que possa ter relevância para o julgamento deste recurso. 
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Intimem-se o agravado para que respondam no prazo legal, nos 

termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. 

Em seguida, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça, para 

emissão de parecer. 

Após, retornem conclusos. 

Cumpra-se. 

Belo Horizonte, 13 de agosto de 2021. 

 

DES. BITENCOURT MARCONDES 

RELATOR 
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