
	

	
	
	

1/47 
	

 

Núcleo	do	Estado	de	Roraima 

EXCELENTÍSSIMO(A)	SENHOR(A)	JUIZ(A)	FEDERAL	DA	___	VARA	FEDERAL	DA	

SEÇÃO	JUDICIÁRIA	DE	RORAIMA	

	

	

URGENTE	–	POTENCIAL	RISCO	À	VIDA	E	À	SAÚDE	PÚBLICA	

A	DEFENSORIA	PÚBLICA	DA	UNIÃO,	que	neste	ato	se	faz	presente	pelos	
Defensores	 Públicos	 Federais	 infra-assinados,	 CONECTAS	 DIREITOS	 HUMANOS	
(“ASSOCIAÇÃO	 DIREITOS	 HUMANOS	 EM	 REDE”),	 associação	 sem	 fins	 lucrativos	
qualificada	 como	 Organização	 da	 Sociedade	 Civil	 de	 Interesse	 Público,	 inscrita	 no	
CNPJ/MF	sob	o	nº.	04.706.954/0001-75,	com	sede	na	Avenida	Paulista,	575,	19º	andar,	
São	 Paulo	 –	 SP	 e	 endereço	 eletrônico	 litigio@conectas.org.	 representada	 por	 sua	
Diretora-Executiva,	 o	 CMDH	 –	 CENTRO	 DE	 MIGRAÇÕES	 E	 DIREITOS	 HUMANOS	
organismo	da	DIOCESE	DE	RORAIMA,	entidade	religiosa,	declarada	de	Utilidade	Pública	
Federal	e	Municipal,	inscrita	no	CNPJ/MF	sob	o	nº.	05.936.794/0001-13,	com	sede	na	
R.	 Bento	 Brasil,	 613,	 Centro,	 Boa	 Vista	 –RR,	 representada	 por	 seu	 Presidente	DOM	
MÁRIO	ANTÔNIO	DA	SILVA,	Bispo	Diocesano,	e	ASAV-	SERVIÇO	JESUÍTA	A	MIGRANTES	
E	REFUGIADOS,	 instituição	 da	 Companhia	 de	 Jesus,	 associação	 sem	 fins	 lucrativos,	
inscrita	no	CNPJ/MF	nº	92.959.006/0045-20,	com	sede	na	Av.	General	Ataíde	Teive,	
2386,	 Liberdade,	 Boa	 Vista	 -	 RR,	 representada	 por	 seu	 Diretor	 Nacional	 Agnaldo	
Pereira	de	Oliveira	Júnior,	vêm1	com	fulcro	nos	arts.	5º,	incisos	LXXIV	e	XXXV	e	134,	da	
CRFB/88	c/c	art.	4º,	inciso	III,	da	Lei	Complementar	80/94	c/c	art.	5º,	inciso	II,	da	Lei	
7.347/85,	vêm,	perante	Vossa	Excelência,	propor	a	presente 

AÇÃO	CIVIL	PÚBLICA	
COM	PEDIDO	DE	TUTELA	PROVISÓRIA	DE	URGÊNCIA	

 

em	face	da	UNIÃO	FEDERAL,	pessoa	jurídica	de	direito	público	interno,	representada	
pela	Procuradoria	da	União	no	Estado	de	Roraima	–	PU/RR,	 com	sede	à	Rua	Souza	
Júnior,	n.	927,	São	Francisco,	Boa	Vista/RR,	CEP	69305-040,	ESTADO	DE	RORAIMA,	
pessoa	 jurídica	de	direito	público	 interno,	 representada	pela	Procuradoria-Geral	do	
Estado,	com	sede	à	Av.	Ville	Roy,	5281	-	São	Pedro,	Boa	Vista	-	RR,	69306-665	e	do	
MUNICÍPIO	DE	BOA	VISTA,	pessoa	jurídica	de	direito	público	interno,	representada	
pela	Procuradoria-Geral	do	Município,	com	sede	à	Avenida	General	Penha	Brasil,	1011	
-	São	Francisco,	Boa	Vista	-	RR, pelas	razões	de	fato	e	de	direito	a	seguir	expostas.	

 
1	As	associações	autoras	protestam	pela	juntada	posterior	de	instrumento	de	procuração	nos	termos	do	artigo	5˚,	
§1˚	do	Estatuto	da	OAB	em	razão	da	urgência.	
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I.	DOS	FATOS:	

Trata-se	de	ação	civil	pública	que	objetiva	a	tutela	de	direitos	de	pessoas	

migrantes	 e	 de	 toda	 a	 coletividade	 no	 âmbito	 de	 Roraima,	 que	 no	 dia	 27	 de	 abril	

passado	 viu	 consolidada	 uma	 absurda	 afronta	 à	 ordem	 jurídica	 brasileira	 e	 dos	

compromissos	internacionais	assumidos	pelo	Brasil.	

Isso	porque,	a	Municipalidade	de	Boa	Vista	–	RR,	ora	ré,	com	anuência	ou	

omissão	dos	demais	entes	federativos	demandados,	consolidou	a	remoção	forçada	de	

mais	de	cem	pessoas	migrantes	reunidas	na	ocupação	espontânea	“Clamor	do	

Rio”.	O	fez,	pasme,	sem	ordem	judicial	que	o	autorizasse	e,	como	se	não	bastasse,	em	

pleno	 cenário	 de	 emergência	 de	 saúde	 pública	 de	 importância	 internacional	 em	

razão	da	pandemia	de	COVID-19.	

Embora	 até	 difícil	 de	 crer,	 dado	 o	 inusitado	 da	 desastrosa	 medida,	 o	

Município	de	Boa	Vista	–	por	vontade	própria	–	entendeu	por	bem	remover	mais	de	

100	pessoas,	migrantes	residentes	no	Brasil,	que	residiam	de	forma	improvisada	na	

região	do	Bairro	Treze	de	Setembro.	Anexo,	documento	relacionando	cada	uma	das	

pessoas	que	integra(va)	a	Ocupação.	

Por	decisão	unilateral	do	Município	–	sob	o	pretexto	de	se	preservar	o	meio-

ambiente	 –	 e	 sem	 qualquer	 recurso	 ao	 Poder	 Judiciário,	 foi	 colocada	 em	 marcha		

operação	 flagrantemente	 ilegal	 e	 violadora	 de	 direitos	 humanos	 da	 Guarda	 Civil	

Metropolitana	que,	com	forte	armamento	e	uso	de	tratores	literalmente	 jogou	às	

ruas	as	pessoas.		

Note-se	 que,	 conforme	 relatório	 situacional	 (doc.	 07)	 produzido	 e	 que	

integra	a	presente	petição,	o	grupo	de	pessoas	era	composto	por:	

● 31	crianças	(até	12	anos	incompletos),	
● 10	adolescentes	(de	12	anos	até	17	anos),	
● 30	mulheres	adultas	e	
● 42	homens	adultos.		

E,	dentro	desse	grupo,	foram	detectadas	pessoas	que	apresentam	doenças	

ou	deficiências	que	comprometem	sua	qualidade	de	vida,	incluindo	algumas	condições	

que	 as	 colocam	 em	 grupo	 de	 risco	 ao	 COVID-19:	 asma	 crônica	 (a	 maioria	 em	
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crianças),	deficiência	visual,	síndrome	de	down,	hérnias,	pneumonia,	pedra	na	vesícula,	

fraturas	e	complicações	renais	e	de	tireoide.	

Mesmo	diante	desse	cenário,	em	que	se	manifesta	hipossuficiência	nas	mais	

diferentes	 formas,	não	houve	qualquer	preparação	prévia	por	parte	das	rés	para	

acolher	ou	remediar	a	situação	dessas	pessoas.		

Matéria	veiculada	no	JRR	2ª	edição,	no	mesmo	dia	da	trágica	ação,	ilustra	

bem	o	ocorrido.	Pede-se	vênia	para	que	se	peça	a	V.	Exa	que	a	assista	brevemente	no	

seguinte	 link:	 	 http://g1.globo.com/rr/roraima/jornal-de-

roraima/videos/t/edicoes/v/guarda-municipal-retira-30-familias-de-imigrantes-de-

ocupacao-as-margens-do-rio-branco/8515992/		

Ela	demonstra	a	truculência	da	medida,	mostrando	o	emprego	de	

retroescavadeiras	e	da	Guarda	Civil	metropolitana	(que,	evidentemente,	não	detém	

competência	para	esse	tipo	de	operação).	A	apuração	veiculada	pelo	veículo	midiático	

demonstra	o	absurdo:	A	remoção	foi	realizada,	sem	ordem	judicial,	pela	Secretaria	

Municipal	de	Meio-Ambiente,	utilizando	como	pífio	pretexto	que	se	impedisse	a	

realização	de	aglomerações	e	em	prol	de	área	de	preservação	ambiental.	

Sim,	Excelência.	Um	órgão	do	Município,	encarregado	de	políticas	relativas	

ao	meio	ambiente,	entendeu	por	bem	se	imiscuir	em	temas	de	migração,	assistência	

social,	moradia	e	saúde	pública	e,	em	pleno	cenário	de	pandemia,	dispersar	as	famílias	

pela	cidade,	obrigando-as,	por	certo,	a	se	aglomerarem	em	outro	local.	

Pior:	 o	 pretexto	 de	 defesa	 do	meio	 ambiente	 tem	 resultado	 trágico,	 seja	

porque	nada	justificaria	a	pressa	empregada	na	operação,	seja	porque	se	trata	de	área	

de	interesse	da	União,	uma	vez	que	se	encontra	às	margens	do	Rio	Branco.		

Consta,	ainda,	da	matéria	 jornalística,	que	 foi	 fato	determinante	que	se	

tratasse	de	ocupação	de	pessoas	oriundas	da	Venezuela	e	que	estas	teriam	sido	

orientadas	pelo	município-réu	a	procurar	a	Operação	Acolhida,	mantida	pela	União,	ora	

demandada.	

Note-se	que	essas	pessoas	estavam	no	local	por	absoluta		falta	de	locais	
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adequados	para	abrigo.	Por	conta	disso,	se	submetiam	à	péssimas	condições	de	vida,	

de	forma	improvisada,	às	margens	do	Rio	Branco.			
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Em	 outras	 palavras,	 chama	 atenção	 que	 a	 desastrosa	 operação	 tenha	

ocorrido	sem	o	mais	básico	respeito	aos	direitos	humanos.	Sem	qualquer	orientação	às	

famílias	envolvidas.	Sem	qualquer	destinação	de	abrigos	(nem	ao	menos	provisórios).	

Sem	qualquer	cuidado	com	as	pessoas.	Sem	qualquer	respeito	ao	devido	processo	legal.	

E,	por	certo,	sem	qualquer	justificativa	razoável.		

O	 ato	 ilegal	 foi	 realizado	 há	 poucos	 dias,	 ignorando-se	 totalmente	 o	 fato	

notório	que	não	apenas	no	bairro	da	ocupação,	não	apenas	na	cidade	de	Boa	Vista,	não	

apenas	no	Brasil	mas	em	todo	o	mundo,	estarmos	enfrentando	a	maior	pandemia	

dos	últimos	100	anos.		

Ou	 seja:	 contrariando-se	as	mais	 comezinhas	 recomendações	nacionais	e	

internacionais	de	saúde	(as	mesmas	que	impuseram	o	distanciamento	social	e	uma	

série	de	outros	cuidados	necessários	de	higiene),	se	colocou	uma	centena	de	pessoas	

à	perambular	pela	cidade,	sujeitando-as	à	própria	sorte.	

Sabe-se	que	parte	das	113	pessoas,	forçada	e	violentamente	removidas,	foi	

levada	à	estrutura	improvisada	mantida	pela	União	(também	ré)	por	meio	da	Operação	

Acolhida,	 na	 região	 da	 Rodoviária	 de	 Boa	 Vista.	 Outra	 parte	 das	 pessoas	 restou	
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simplesmente	dispersada	pela	cidade,	sem	parte	de	seus	pertences	e,	não	raro,	SEM 

CONDIÇÕES DE SEQUER SE ALIMENTAR.		

Não	 houve,	 por	 parte	 das	 demandadas,	nenhum	 cuidado	 com	 as	 pessoas	

envolvidas,	nenhuma	ativação	de	política	ou	equipamento	público	capaz	de	acolhê-las	

e	nenhum	planejamento	para	onde	destinar,	onde	morar	ou	mesmo	o	que	comer	após	a	

calamitosa	remoção.	

É	certo	que	a	situação	de	migração	massiva	traz	inúmeras	complexidades	

em	termos	de	políticas	públicas	locais.	Não	se	ignora	os	esforços	impostos	aos	gestores	

das	 três	 demandadas	 para	 tanto.	 Por	 outro	 lado,	 tampouco	 se	 ignora	 o	 dever	 de	

cooperação	dos	entes	federados	em	superar	a	situação	e	que	existem	recursos	públicos	

oriundos	 da	 União	 e	 de	 organismos	 internacionais	 destinados	 à	 divisão	 de	

responsabilidades	com	o	intenso	fluxo	migratório.		

Nada	justifica	a	adoção	de	medidas	verdadeiramente	violentas	contra	

populações	migrantes,	muito	menos	em	pleno	cenário	de	pandemia	global.	A	ação	

e	a	omissão	das	rés	enseja	figurarem	no	polo	passivo,	conforme	veremos	adiante.	

É	 possível	 realizar	 desocupação	 em	 respeito	 aos	 direitos	 humanos	 da	

população	 vulnerável	 atingida	 pelo	 ato.	 Podem	 ser	 citadas	 como	bons	 exemplos	 de	

cooperação	as	desocupações	ordenadas	realizadas	recentemente	na	antiga	Secretaria	

de	Educação	e	no	antigo	Shopping,	ambas	coordenadas	pela	Operação	Acolhida,	e	que	

observaram	as	obrigações	assumidas	em	acordo	firmado	pela	DPU,	MPF,	União	e	pelo	

Estado	de	Roraima	no	âmbito	da	ACP	nº10006776220174014200,	que	 tramitou	no	

âmbito	da	2ª	Vara	Federal	da	Seção	Judiciária	de	Roraima,	a	serem	citadas	adiante.		

Em	 arremate,	 a	 ação	 das	 rés	 logrou	 violar	 direitos	 fundamentais	 da	

coletividade	envolvida	(em	evidência,	o	direito	à	habitação,	ao	devido	processo	legal,	

a	isonomia	e,	no	limite,	a	vida),	além	de	colocar	em	risco	toda	a	população	local,	uma	

vez	que	o	espalhamento	de	pessoas	pelas	ruas	de	Boa	Vista	aumenta	o	risco	de	contágio	

e	permanência.		

Diante	 do	 brevemente	 exposto,	 passa-se	 a	 demonstrar	 a	 sustentação	

jurídica	do	pedido,	demonstrando	a	violação	às	leis	e	ao	bloco	de	constitucionalidade.		
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II.	DA	COMPETÊNCIA	DA	JUSTIÇA	FEDERAL:	

Inicialmente,	 cumpre	 ressaltar	 a	 competência	 da	 Justiça	 Federal	 para	

processar	e	 julgar	a	presente	ação	coletiva,	 com	fulcro	no	art.	109,	 incisos	 I	e	 III	da	

CRFB/88.	

Em	primeiro	lugar,	a	DEFENSORIA	PÚBLICA	DA	UNIÃO	ocupa	o	polo	ativo	da	

demanda	em	razão	de	sua	 	atuação	na	tutela	de	direitos	de	migrantes,	refugiados	e	

solicitantes	de	refúgio,	sobretudo	no	Estado	de	Roraima.	Por	outro	lado,	a	União	ocupa	

o	polo	passivo	da	demanda.	

Nesse	 contexto,	 ressalta-se	 que	 em	 situação	 análoga	 o	 SUPREMO	TRIBUNAL	

FEDERAL	e	O	SUPERIOR	TRIBUNAL	DE	JUSTIÇA	seguem	o	entendimento	de	que	as	ações	civis	

públicas	 ajuizadas	 pelo	MINISTÉRIO	PÚBLICO	FEDERAL	 serão	 de	 competência	 da	 Justiça	

Federal,	nos	termos	do	art.	109,	inciso	I	da	CRFB/88.	

Isso	porque,	por	se	tratar	de	órgão	da	União	Federal,	sua	presença	no	polo	

ativo	 ou	 passivo	 da	 demanda	 seria	 suficiente	 para	 atrair	 a	 competência	 ratione	

personae	da	Justiça	Federal. 

Destaca-se	 o	 seguinte	 precedente	 do	 Supremo	 Tribunal	 Federal	 sobre	 o	

tema:	

Trata-se	de	dois	 recursos	 extraordinários	 interpostos	 contra	acórdão	do	Tribunal	
Regional	 Federal	 da	 2ª	 Região,	 assim	 ementado:	 AÇÃO	 CIVIL	 PÚBLICA.	
PROPOSITURA	 PELO	 MINISTÉRIO	 PÚBLICO	 FEDERAL.	 DIREITO	 TUTELADO.	
CONSUMIDOR.	CONTRATOS	CELEBRADOS	ENTRE	A	XEROX	DO	BRASIL	LOCATÁRIOS	
E	ARRENDATÁRIOS	DE	MÁQUINAS	FOTOCOPIADORAS.	AUSÊNCIA	DE	 INTERESSE	
FEDERAL.	 INCOMPETÊNCIA	 DA	 JUSTIÇA	 FEDERAL.	 I-	 A	 competência	 da	 Justiça	
Federal	é	definida	pela	Constituição	da	República	ratione	personae	,	de	forma	que	
compete	aos	Juízes	Federais	processar	e	julgar	as	causas	em	que	a	União,	entidade	
autárquica	ou	empresa	pública	federal	forem	interessadas	na	condição	de	autoras,	
rés,	assistentes	ou	oponentes	 .	 II	A	presença	do	Ministério	Público	Federal	no	polo	
ativo	de	ação	civil	pública	não	tem	o	condão	de,	por	si	só,	 fixar	a	competência	da	
Justiça	Federal	para	o	processamento	do	feito.	III	Incompetência	da	Justiça	Federal	
declarada	de	ofício.	Sentença	anulada.	Recurso	prejudicado.	Determinação	dos	autos	
à	Justiça	Estadual.	Os	recursos	extraordinários	buscam	fundamento	no	art.	102,	III,	
a,	da	Constituição	Federal.	A	empresa	recorrente	alega	que	ocorreu	violação	ao	art.	
109,	I,	da	Constituição.	O	Ministério	Público	Federal	alega	ofensa	aos	arts.	2º;	109,	I;	
e	127	da	Constituição.	O	Subprocurador-Geral	da	República,	Odim	Brandão	Ferreira,	
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opinou	pelo	provimento	dos	recursos	extraordinários,	em	parecer	cuja	ementa	é	a	
seguinte:	Recurso	extraordinário.	Ação	civil	pública	proposta	pelo	Ministério	Público	
Federal.	Competência	para	apreciar	e	julgar	e	feito.	O	fato	de	o	Ministério	Público	
Federal	ser	o	autor	da	causa	induz	sempre	a	competência	da	Justiça	Federal	para	
apreciar	a	causa,	dado	que	ele	é	uma	das	facetas	da	União	em	juízo;	daí	não	se	segue,	
contudo,	 que	 sua	presença	baste	à	 fixação	da	 competência	para	o	 julgamento	do	
mérito	 da	 causa	 pela	 instância	 federal.	 Parecer	 pelo	 provimento	 do	 recurso	
extraordinário,	de	sorte	a	se	anular	o	acórdão	recorrido,	determinando-se	o	retorno	
dos	 autos	 ao	 TRF2	 para	 que	 examine	 o	 mérito	 da	 apelação.	 Correto	 o	 parecer	
ministerial.	 A	 jurisprudência	 desta	 Corte	 assentou	 entendimento	 de	 que	 basta	 o	
Ministério	Público	Federal	ajuizar	a	ação	para	que	seja	reconhecida	a	competência	
da	Justiça	Federal.	Vejam-se,	nesse	sentido,	o	RE	822.816,	de	relatoria	do	Ministro	
Teori	Zavascki,	e	a	ementa	do	RE	228.955,	julgado	sob	a	relatoria	do	Ministro	Ilmar	
Galvão:	AÇÃO	CIVIL	PÚBLICA	PROMOVIDA	PELO	MINISTÉRIO	PÚBLICO	FEDERAL.	
COMPETÊNCIA	DA	JUSTIÇA	FEDERAL.	ART.	109,	I	E	§	3º,	DA	CONSTITUIÇÃO.	ART.	2º	
DA	 LEI	 Nº	 7.347/85.	 O	 dispositivo	 contido	 na	 parte	 final	 do	 §	 3º	 do	 art.	 109	 da	
Constituição	 é	 dirigido	 ao	 legislador	 ordinário,	 autorizando-o	 a	 atribuir	
competência	 (rectius	 jurisdição)	 ao	 Juízo	 Estadual	 do	 foro	 do	 domicílio	 da	 outra	
parte	ou	do	lugar	do	ato	ou	fato	que	deu	origem	à	demanda,	desde	que	não	seja	sede	
de	Varas	da	Justiça	Federal,	para	causas	específicas	dentre	as	previstas	no	inciso	I	do	
referido	artigo	109.	No	caso	em	tela,	a	permissão	não	foi	utilizada	pelo	legislador	
que,	ao	revés,	se	limitou,	no	art.	2º	da	Lei	nº	7.347/85,	a	estabelecer	que	as	ações	nele	
previstas	 serão	 propostas	 no	 foro	 do	 local	 onde	 ocorrer	 o	 dano,	 cujo	 juízo	 terá	
competência	 funcional	 para	 processar	 e	 julgar	 a	 causa.	 Considerando	 que	 o	 Juiz	
Federal	também	tem	competência	territorial	e	funcional	sobre	o	local	de	qualquer	
dano,	 impõe-se	 a	 conclusão	 de	 que	 o	 afastamento	 da	 jurisdição	 federal,	 no	 caso,	
somente	poderia	dar-se	por	meio	de	referência	expressa	à	Justiça	Estadual,	como	a	
que	fez	o	constituinte	na	primeira	parte	do	mencionado	§	3º	em	relação	às	causas	de	
natureza	previdenciária,	o	que	no	caso	não	ocorreu.	Recurso	conhecido	e	provido.	
Diante	do	exposto,	com	base	no	art.	21,	§	2º,	do	RI/STF,	dou	provimento	aos	recursos.	
Publique-se.	Brasília,	31	de	maio	de	2016.	Ministro	Luís	Roberto	Barroso	Relator.	
(STF	-	RE:	840002	RJ	-	RIO	DE	JANEIRO,	Relator:	Min.	ROBERTO	BARROSO,	Data	de	
Julgamento:	31/05/2016).	 

Por	consequência	lógica,	o	mesmo	fundamento	deve	ser	aplicado	nas	ações	

coletivas	ajuizadas	pela	DEFENSORIA	PÚBLICA	DA	UNIÃO,	vez	que	se	trata	de	órgão	da	União	

Federal.	

	Isso	porque	há	patente	interesse	jurídico	da	União		na	demanda.		

Uma	 das	 razões	 diz	 respeito	 ao	 fato	 de	 que	 o	 MUNICÍPIO	 encaminhou	 as	

pessoas	 deslocadas	 da	 ocupação	 à	 Operação	 Acolhida,	 conforme	 registra	 a	 i.	

Procuradora	Geral	do	Município	de	Boa	Vista	no	Ofício	nº	13346-PGM/GAB/2020,	em	

resposta	aos	questionamentos	feitos	pela	DPU.	Tal	fato	faz	presumir	a	participação	da	
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União	nos	eventos	descritos	nesta	exordial.			

Além	disso,	desde	a	edição	da	Medida	Provisória	nº	820,	de	15	de	fevereiro	

de	2018,	foi	instituída	política	pública	federal	baseada	em	medidas	de	assistência	

emergencial	para	acolhimento	a	pessoas	em	situação	de	vulnerabilidade	decorrente	do	

fluxo	migratório	provocado	por	crise	humanitária.2	Convertida	na	Lei	nº	13.684,	de	21	

de	 junho	 de	 2018,	 a	 norma	 vigente,	 que	 dá	 base	 jurídica	 à	 Operação	 Acolhida3,	

estabelece	estrutura	de	governança	coordenada	pela	União,	 além	de	diretrizes	para	

transferência	 de	 recursos,	 o	 que	 torna	 irretorquível	 o	 interesse	 jurídico	 desse	 ente	

federativo	na	ação.	In	verbis:	

Art.	6º	Fica	instituído	o	Comitê	Federal	de	Assistência	Emergencial	para	
acolhimento	a	pessoas	em	situação	de	vulnerabilidade	decorrente	de	 fluxo	
migratório	 provocado	 por	 crise	 humanitária,	 e	 sua	 composição,	 suas	
competências	e	seu	funcionamento	serão	definidos	em	regulamento.	

§	1º	Além	das	competências	definidas	em	regulamento,	caberá	ao	Comitê	
de	que	trata	o	caput	deste	artigo:	

I	 –	 estabelecer	 as	 diretrizes	 e	 as	 ações	 prioritárias	 da	 administração	
pública	federal	para	a	execução	das	medidas	de	assistência	emergencial;	

II	 –	 representar	 a	 União	 na	 assinatura	 do	 instrumento	 de	 cooperação	
federativa	 de	 que	 trata	 o	 art.	 4º	 desta	 Lei,	 a	 ser	 firmado	 com	 os	 entes	
federativos	 que	 queiram	 aderir	 às	 medidas	 de	 assistência	 emergencial	
previstas	nesta	Lei;	e	

III	–	promover	e	articular	a	participação	das	entidades	e	organizações	da	
sociedade	civil	na	execução	das	medidas	de	assistência	emergencial.	

§	2º	Os	órgãos	e	as	entidades	da	administração	pública	federal	obedecerão	
às	diretrizes	e	priorizarão	as	ações	definidas	pelo	Comitê	de	que	trata	o	caput	
deste	artigo.	

§	3º	O	Estado	ou	o	Município	receptor	de	fluxo	migratório	poderá,	quando	
for	convidado,	enviar	representante	para	participar,	com	direito	a	voz,	das	
reuniões	do	Comitê	de	que	trata	o	caput	deste	artigo	destinadas	a	discutir	
medidas	 de	 assistência	 emergencial	 a	 serem	 implementadas	 em	 seu	
território.	

§	 4º	 As	 organizações	 da	 sociedade	 civil	 que	 desenvolvam	 atividades	
relevantes	na	defesa	dos	direitos	dos	migrantes,	em	especial	dos	imigrantes	e	
refugiados,	poderão	participar,	com	direito	a	voz,	das	reuniões	do	Comitê	de	
que	trata	o	caput	deste	artigo.	

Art.	7º	Em	razão	do	caráter	emergencial	das	medidas	de	assistência	de	
que	 trata	 esta	 Lei,	 os	 órgãos	 do	 governo	 federal	 priorizarão	 os	
procedimentos	e	as	 formas	de	transferências	de	recursos	e	de	contratação	

 
2	http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Mpv/mpv820.htm	
3	https://www.gov.br/acolhida/base-legal/	
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mais	céleres	previstos	em	lei.	

Também,	a	demanda	diz	respeito	diretamente	ao	direito	à	saúde,	que	

enseja	a	responsabilidade	solidária	dos	três	entes	federativos,	já	que	não	apenas	

se	 afetou	 a	 saúde	 das	 vítimas	 da	 remoção	 forçada	 como,	 de	maneira	 difusa,	 toda	 a	

coletividade,	sujeita	a	um	maior	espalhamento	do	coronavírus.		No	mesmo	sentido,	está	

em	 jogo	 a	 utilização	 de	 recursos	 de	 assistência	 social	 –	 com	 ênfase	 no	 auxílio	

emergencial	aprovado	pela	Lei	Federal	n.	13.982/20.	

Outro	aspecto	relevante	se	consubstancia	no	fato	de	que	o	Sistema	Único	de	

Saúde	é	pautado	pela	descentralização	das	ações	e	serviços	públicos	de	saúde.	Destarte,	

inevitavelmente,	alcança	todas	as	esferas	de	governo,	na	medida	em	que	os	recursos	

públicos	destinados	à	saúde	advêm,	também,	do	orçamento	da	seguridade	social,	o	qual	

igualmente	reside	no	âmbito	da	União,	consoante	reza	o	art.	198,	§	1º,	da	Constituição	

da	República.	

Dessa	 forma,	 o	 funcionamento	 do	 Sistema	 Único	 de	 Saúde	 (SUS)	 é	 de	

responsabilidade	solidária	da	União,	dos	Estados	e	Municípios,	de	modo	que	qualquer	

uma	dessas	entidades	possui	legitimidade	ad	causam	para	figurar	no	polo	passivo	de	

ação	destinada	a	garantir	o	pleno	exercício	ao	direito	de	saúde	e	relacionados.	

Para	reforçar	o	exposto,	trazemos	à	colação	ementas	dos	seguintes	julgados	

do	E.	Superior	Tribunal	de	Justiça:	

ADMINISTRATIVO	 	 E	 	 PROCESSUAL	 	 CIVIL.	 AGRAVO	 REGIMENTAL	 NO	
AGRAVO	EM	RECURSO		ESPECIAL.		DIREITO		À		SAÚDE.	FORNECIMENTO	
DE	 MEDICAMENTOS.	 RESPONSABILIDADE	 	 SOLIDÁRIA	 DOS	 ENTES	
FEDERATIVOS	PELO	FUNCIONAMENTO	DO		SISTEMA		ÚNICO		DE		SAÚDE.		
A	 FALTA	DE	 PREVISÃO	 ORÇAMENTÁRIA	 NÃO	 CONSTITUI	 	 	 ÓBICE	 	 	 À			
CONCESSÃO	 	 DE	 	 PROVIMENTO	 	 JUDICIAL	 	 QUE	 	 DÊ	 EFETIVIDADE	 	 A	
DIREITOS	 FUNDAMENTAIS.	 AGRAVO	 REGIMENTAL	 DO	MUNICÍPIO	 DE	
UBERABA/MG	DESPROVIDO.	
1.		De	início,	cumpre	ressaltar	que,	nos	termos	do	que	decidido	pelo	Plenário	
do	STJ,	aos	recursos	interpostos	com	fundamento	no	CPC/1973	(relativos		a	
decisões	 publicadas	 até	 17	 de	 março	 de	 2016)	 devem	 ser	 exigidos	 	 os		
requisitos		de	admissibilidade	na	forma	nele	prevista,	com		as		interpretações		
dadas,	 	 até	 	 então,	 	 pela	 jurisprudência	 do	 Superior	 Tribunal	 de	 Justiça	
(Enunciado	Administrativo	2).	
2.		Em		relação		à		alegação		de		ilegitimidade	para	figurar	no	polo	passivo		
das	 	 lides	 	 alusivas	 	 ao	 	 fornecimento	 	 de	 	 medicamentos,	 a	
jurisprudência		dessa		Corte	assentou	que	o	funcionamento	do	Sistema	
Único	de	Saúde	é	de	responsabilidade	solidária	da	União,	dos	Estados	e		
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dos	 	 Municípios,	 	 de	 	 modo	 	 que	 	 qualquer	 	 um	 	 desses	 	 Entes	 	 tem	
legitimidade		ad		causam	para	figurar	no	polo	passivo	de	demanda	que	
objetiva	 	a	 	garantia	 	do	 	acesso	 	a	medicamentos	para	tratamento	de	
problema	de	saúde.	
3.	 	 A	 falta	 de	 previsão	 orçamentária	 não	 constitui	 óbice	 à	 concessão	 de		
provimento		judicial	que	dê	efetividade	a	direitos	fundamentais,	uma		vez		que	
as	 limitações	orçamentárias	não	podem	servir	de	 escudo	para	 	 recusas	de	
cumprimento	 de	 obrigações	 prioritárias.	 Precedente:	 AgRg	 	 	 no	 	 REsp.		
1.136.549/RS,		Rel.		Min.		HUMBERTO		MARTINS,		DJe	21.6.2010.	
4.			Agravo	Regimental	do	MUNICÍPIO	DE	UBERABA/MG	desprovido.	
(AgRg	no	AREsp	649.229/MG,	Rel.	Ministro	NAPOLEÃO	NUNES	MAIA	FILHO,	
PRIMEIRA	TURMA,	julgado	em	28/03/2017,	DJe	06/04/2017)	[g.n.]	
		
		
AGRAVO	 REGIMENTAL	 EM	 AGRAVO	 DE	 INSTRUMENTO.	 DIREITO	 À	
SAÚDE.	MENOR	PORTADOR	DE	DOENÇA	GRAVE.	FORNECIMENTO	PELO	
PODER	 PÚBLICO	 DE	 FRALDAS	 DESCARTÁVEIS.	 INEXISTÊNCIA	 DE	
OFENSA	AO	PRINCÍPIO	DA	SEPARAÇÃO	DOS	PODERES.	SOLIDARIEDADE	
DOS	ENTES	FEDERATIVOS.	PRECEDENTES.	A	 jurisprudência	do	Supremo	
Tribunal	 Federal	 é	 firme	no	 sentido	de	que,	 apesar	do	 caráter	meramente	
programático	 atribuído	 ao	 art.	 196	 da	 Constituição	 Federal,	 o	 Estado	 não	
pode	se	eximir	do	dever	de	propiciar	os	meios	necessários	ao	gozo	do	direito	
à	 saúde	dos	 cidadãos.	O	Poder	 Judiciário	pode,	 sem	que	 fique	 configurada	
violação	ao	princípio	da	separação	dos	Poderes,	determinar	a	implementação	
de	políticas	públicas	nas	questões	relativas	ao	direito	constitucional	à	saúde.	
Trata-se	de	obrigação	solidária	de	todos	os	entes	federativos,	podendo	
ser	 pleiteado	 de	 qualquer	 deles,	 União,	 Estados,	 Distrito	 Federal	 ou	
Municípios.	Ausência	de	argumentos	capazes	de	infirmar	a	decisão	agravada.	
Agravo	 regimental	 a	que	 se	nega	provimento.	 (AI	810864	AgR,	Relator(a):		
Min.	 ROBERTO	 BARROSO,	 Primeira	 Turma,	 julgado	 em	 18/11/2014,	
ACÓRDÃO	ELETRÔNICO	DJe-021	DIVULG	30-01-2015	PUBLIC	02-02-2015)	
[g.n.]		

	Ademais,	 cumpre	 destacar	 ainda	 que,	 em	 sede	 de	 repercussão	 geral,	 a	
Corte	Suprema	ao	julgar	o	RE	855178,	por	unanimidade	decidiu:		

	
“Os	 entes	 da	 federação,	 em	 decorrência	 da	 competência	 comum,	 são	
solidariamente	 responsáveis	 nas	 demandas	 prestacionais	 na	 área	 da	
saúde,	 e	 diante	 dos	 critérios	 constitucionais	 de	 descentralização	 e	
hierarquização,	 compete	 à	 autoridade	 judicial	 direcionar	 o	 cumprimento	
conforme	 as	 regras	 de	 repartição	 de	 competências	 e	 determinar	 o	
ressarcimento	a	quem	suportou	o	ônus	financeiro”.	[g.n.]	
	

Ainda,	o	local	onde	se	encontrava	a	ocupação	está	às	margens	do	Rio	Branco,	

que	por	sua	natureza	interestadual,	configura	interesse	federal.		

Por	 fim,	 há	 fundamento	 nessa	 demanda	 em	 tratados	 e	 obrigações	
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internacionais	 assumidas	 pelo	 Estado	 Brasileiro	 que,	 face	 a	 cláusula	 federal,	

ensejam	 a	 responsabilidade	 da	 União.	 É	 dizer,	 as	 violações	 aqui	 descritas,	 embora	

também	atribuíveis	à	Estado	e	Município,	ensejarão	–	se	não	devidamente	remediadas	

–	a	responsabilidade	da	União	no	plano	externo,	razão	pela	qual	surge	seu	interesse	em	

participar	da	demanda.	

Em	 caso	 de	 provável	 responsabilização	 internacional,	 seja	 no	 âmbito	 do	

Sistema	 Interamericano	 ou	 do	 Sistema	 Global	 de	 Direitos	 Humanos,	 em	 razão	 do	

pretendido	tratamento	discriminatório	imposto	pela	referida	lei,	não	é	o	Município	de	

Boa	 Vista,	 nem	 o	 Estado	 de	 Roraima,	 mas	 sim	 a	 República	 Federativa	 do	 Brasil,	

representada	pela	União,	que	deverá	arcar	com	as	consequências	respectivas.	Isso	

denota	claramente	a	existência	de	interesse	desta	última	no	julgamento	da	presente	

causa.		

III.	DA	LEGITIMIDADE	ATIVA	DAS	REQUERENTES:	

III.A.	Da	legitimidade	ativa	da	Defensoria	Pública	da	União	

A	legitimidade	da	Defensoria	Pública	para	a	tutela	coletiva	foi	fortalecida	na	

Lei	 Complementar	 nº	 80/1994	 que,	 alterada	 pela	 Lei	 Complementar	 n.	 139/2009,	

prevê,	 dentre	 as	 funções	 institucionais	 da	 Defensoria	 Pública,	 “exercer	 a	 defesa	 dos	

direitos	e	interesses	individuais,	difusos,	coletivos	e	individuais	homogêneos	e	dos	direitos	

do	consumidor,	na	forma	do	inciso	LXXIV	do	art.	5º	da	Constituição	Federal”	e,	também,	

“promover	 ação	 civil	 pública	 e	 todas	 as	 espécies	 de	 ações	 capazes	 de	 propiciar	 a	

adequada	 tutela	 dos	 direitos	 difusos,	 coletivos	 ou	 individuais	 homogêneos	 quando	 o	

resultado	da	demanda	puder	beneficiar	grupo	de	pessoas	hipossuficientes”	(art.	4ª,	VII	e	

VIII,	LC	80/94).	

	Hoje,	 a	 legitimidade	 da	 Defensoria	 Pública	 para	 a	 ação	 civil	 pública	 em	

defesa	dos	hipossuficientes	é	amplamente	reconhecida	nos	tribunais,	não	se	exigindo	

que	 todos	 os	 possíveis	 afetados	 pela	 decisão	 sejam	 hipossuficientes,	 sob	 pena	 de	

esvaziamento	 da	 função	 institucional.	 Exige-se,	 apenas,	 que	 dentre	 os	 possíveis	

afetados	pela	decisão	judicial,	haja	um	grupo	de	pessoas	hipossuficientes.	

Tal	legitimidade	foi	fortalecida	com	o	advento	da	Emenda	Constitucional	nº	
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80/2014,	que	alterou	o	art.	134	da	CF,	deixando	expressa	a	missão	 institucional	da	

Defensoria	 Pública	 de	 defender	 direitos	 individuais	 e	 coletivos	 de	 pessoas	

necessitadas.		

Não	fosse	o	bastante,	a	legitimidade	ativa	da	Defensoria	Pública	para	a	ação	

civil	pública	já	foi	reconhecida	como	constitucional	pelo	Plenário	do	Supremo	Tribunal	

Federal,	em	recurso	extraordinário	julgado	pelo	rito	da	repercussão	geral:		

DIREITO	 PROCESSUAL	 CIVIL	 E	 CONSTITUCIONAL.	 AÇÃO	 CIVIL	
PÚBLICA.	 LEGITIMIDADE	 DA	 DEFENSORIA	 PÚBLICA	 PARA	
AJUIZAR	 AÇÃO	 CIVIL	 PÚBLICA	 EM	 DEFESA	 DE	 INTERESSES	
DIFUSOS.	 INTERPRETAÇÃO	 DO	 ART.	 134	 DA	 CONSTITUIÇÃO	
FEDERAL.	Discussão	acerca	da	constitucionalidade	do	art.	5º,	inciso	II,	
da	Lei	nº	7.347/1985,	com	a	redação	dada	pela	Lei	nº	11.448/07,	e	do	
art.	 4º,	 incisos	VII	 e	VIII,	 da	Lei	Complementar	nº	80/1994,	 com	as	
modificações	 instituídas	 pela	 Lei	 Complementar	 nº	 132/09.	
Repercussão	 geral	 reconhecida.	 Mantida	 a	 decisão	 objurgada,	 visto	
que	 comprovados	 os	 requisitos	 exigidos	 para	 a	 caracterização	 da	
legitimidade	 ativa.	 Negado	 provimento	 ao	 recurso	 extraordinário.	
Assentada	a	 tese	de	que	a	Defensoria	Pública	 tem	 legitimidade	
para	a	propositura	de	ação	civil	pública	que	vise	a	promover	a	
tutela	 judicial	 de	 direitos	 difusos	 e	 coletivos	 de	 que	 sejam	
titulares,	em	tese,	pessoas	necessitadas.4	

	Ademais,	ainda	que	fosse	rejeitado	o	argumento	de	que	é	desnecessário	que	

absolutamente	 todos	 os	 potenciais	 afetados	 pela	 decisão	 sejam	 economicamente	

necessitados	 para	 assentar	 a	 legitimidade	 ativa	 da	 Defensoria	 Pública,	 o	 SUPERIOR	

TRIBUNAL	DE	JUSTIÇA	vem	decidindo	que	o	termo	"necessitado"	deve	ser	interpretado	

de	forma	ampla,	abrangendo	não	só	o	necessitado	no	aspecto	econômico,	mas	

também	o	necessitado/hipossuficiência	no	espectro	jurídico	em	geral5.	

	No	caso,	se	está	defendendo	direitos	que	dizem	respeito	a	migrantes,	sem	

qualquer	 condição	 de	 custear	 sequer	 a	 própria	 moradia	 e	 que,	 pela	 ação	

despropositada	 das	 rés,	 encontram-se	 ainda	 mais	 vulnerados.	 É	 evidente	 a	

hipossuficiência	deste	grupo	não	apenas	no	 sentido	econômico	 (uma	das	principais	

causas	 para	 que	 deixem	 seu	 país	 de	 origem),	 mas	 também	 no	 sentido	 de	

 
4	RE	733433	/	MG	Rel:	Min.	DIAS	TOFFOLI	 Julgamento:	04/11/2015	Órgão	Julgador:	Tribunal	Pleno	Publicação	
ACÓRDÃO	ELETRÔNICO	REPERCUSSÃO	GERAL	-	MÉRITO	DJe-063	DIVULG	06-04-2016	PUBLIC	07-04-2016	
5	STJ,	AgInt	no	REsp	1510999	/	RS	AGRAVO	INTERNO	NO	RECURSO	ESPECIAL	2015/0008000-1	Relator(a)	Ministra	
REGINA	HELENA	COSTA	(1157)	Órgão	Julgador	T1	-	PRIMEIRA	TURMA	Data	do	Julgamento	08/06/2017	Data	da	
Publicação/Fonte	DJe	19/06/2017	



	

	
	
	

15/47 
	

 

Núcleo	do	Estado	de	Roraima 

desconhecerem	 completamente	 o	 direito	 brasileiro,	 suas	 instituições	 e,	 mesmo,	 o	

idioma	nacional.	

	Logo,	 fica	 clara	a	 legitimidade	ativa	da	DEFENSORIA	PÚBLICA	DA	UNIÃO	 para	

propor	a	ação	em	tela.	

III.B.	Da	legitimidade	ativa	da	associação	Conectas	Direitos	Humanos	

Como	é	cediço,	a	Lei	nº	7.347/85	prescreve	em	seu	artigo	5º,	inciso	V,	que	

as	 associações	 possuem	 legitimidade	 para	 propor	 a	 ação	 civil	 pública,	 desde	 que	

estejam	 constituídas	 há	 pelo	 menos	 um	 ano	 e	 que	 incluam,	 entre	 suas	 finalidades	

institucionais,	 a	 proteção	 de	 interesses	 tuteláveis	 por	 meio	 deste	 instrumento	

processual.	

Do	mesmo	modo,	 prevê	 inciso	 IV	 do	 artigo	 82,	 do	 Código	 de	 Defesa	 do	

Consumidor:	

Art.	 82.	 Para	 os	 fins	 do	 art.	 81,	 parágrafo	 único,	 são	 legitimados	
concorrentemente:	
(...)	
V	-	as	associações	legalmente	constituídas	há	pelo	menos	um	ano	e	que	
incluam	entre	seus	fins	institucionais	a	defesa	dos	interesses	e	direitos	
protegidos	por	este	código,	dispensada	a	autorização	assemblear	

	Nesse	 sentido,	 a	 doutrina	 tem	 destacado	 a	 especial	 importância	 do	

protagonismo	 das	 associações	 e	 organizações	 da	 sociedade	 civil	 na	 defesa	 dos	

interesses	 difusos	 e	 coletivos,	 diante	 dos	 obstáculos	 ao	 acesso	 à	 justiça	 de	

determinados	 grupos	 ou	mesmo	das	dificuldades	de	 efetivar	 a	 proteção	de	direitos	

transindividuais:	

“̈Especificamente	a	ação	civil	pública	está	disciplinada	na	Lei	7.347,	de	
24.07.1985,	 e,	 nesse	 campo,	 o	 envolvimento	 das	 organizações	 não	
governamentais	 ganha	 especial	 importância,	 uma	 vez	 que	 se	 tornou	
impraticável	 ao	 Estado	 assumir,	 de	 forma	 solitária,	 esse	 pesado	 e	
relevantíssimo	 encargo,	 na	 dura	 missão	 de	 assegurar,	 eficaz	 e	
tempestivamente,	o	controle	judicial	das	atividades	de	risco	e,	quando	
necessária,	 a	 integral	 reparação	de	danos	 causados	ao	meio	 e	 a	 seus	
componentes	naturais,	culturais	ou	artificiais”̈.6	

 
6	MILARÉ,	Edis;	LOURES,	Flavia	Tavares	Rocha.	O	papel	do	terceiro	Setor	na	Proteção	Jurídica	do	Ambiente.	Revista	
de	Direito	Ambiental.	São	Paulo,	RT,	n.	35,	p.	96-122,	2004.	
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	Vale	 ressaltar	 que	 o	 SUPERIOR	 TRIBUNAL	 DE	 JUSTIÇA	 já	 pacificou	 o	

entendimento	 de	 que	 associações	 têm	 legitimidade	 para	 propor	 ação	 civil	 pública,	

tendo	inclusive	flexibilizado	o	juízo	de	verificação	temática,	em	razão	da	proteção	do	

direito	constitucional	ao	acesso	à	justiça:	

AGRAVO	 INTERNO	 NO	 AGRAVO	 EM	 RECURSO	 ESPECIAL.	 AÇÃO	 CIVIL	
PÚBLICA.	 DIREITOS	 DO	 CONSUMIDOR.	 PLANO	 DE	 SAÚDE.	 ÍNDOLE	
ABUSIVA	 DE	 CLÁUSULA	 QUE	 EXCLUI	 COBERTURA	 DE	 HOME	 CARE.	
INTERESSE	COLETIVO.	COMPROVAÇÃO.	LEGITIMIDADE	DA	ASSOCIAÇÃO	
PARA	TUTELAR	DIREITOS	INDIVIDUAIS	HOMOGÊNEOS.	SÚMULA	83/STJ.		
1.	Não	ocorre	violação	ao	art.	535	do	CPC/1973	quando	o	acórdão	recorrido	
decide	a	causa	com	base	em	fundamentação	sólida,	sem	nenhuma	omissão	ou	
contradição.	 Ademais,	 o	 órgão	 julgador	 não	 está	 obrigado	 a	 responder	
questionamentos	 das	 partes,	 mas	 apenas	 a	 declinar	 as	 razões	 de	 seu	
convencimento	motivado.		
2.	 O	 caráter	 coletivo	 de	 interesse	 a	 ser	 tutelado	 em	 ação	 civil	 pública	 se	
reconhece	 a	 partir	 da	 possibilidade	 de	 lesão	 a	 uma	 universalidade	 de	
consumidores,	 caracterizando	 a	 homogeneidade	 do	 direito.	 Incidência	 da	
Súmula	83/STJ.		
3.	 As	 entidades	 sindicais	 e	 as	 associações	 têm	 legitimidade	 ativa	 ad	
causam	 na	 defesa,	 em	 juízo,	 dos	 direitos	 coletivos	 ou	 individuais	
homogêneos	de	toda	a	categoria	que	representam	ou	de	apenas	parte	
dela.	Precedentes.		
4.	Agravo	interno	a	que	se	nega	provimento.7	
	
	
RECURSO	ESPECIAL.	AÇÃO	CIVIL	PÚBLICA.	PRODUTOS	ALIMENTÍCIOS.	
OBRIGAÇÃO	 DE	 INFORMAR	 A	 PRESENÇA	 OU	 NÃO	 DE	 GLÚTEN.	
LEGITIMIDADE	 ATIVA	 DE	 ASSOCIAÇÃO.	 REQUISITO	 TEMPORAL.	
CONSTITUIÇÃO	HÁ,	PELO	MENOS,	UM	ANO.	FLEXIBILIZAÇÃO.	INTERESSE	
SOCIAL	E	RELEVÂNCIA	DO	BEM	JURÍDICO	TUTELADO.	DIREITO	HUMANO	
À	 ALIMENTAÇÃO	 ADEQUADA.	 PERTINÊNCIA	 TEMÁTICA	
DEMONSTRADA.	 DEFESA	 DOS	 CONSUMIDORES.	 PROMOÇÃO	 DA	
SEGURANÇA	ALIMENTAR	E	NUTRICIONAL.		
1.	As	associações	civis,	para	ajuizar	ações	civis	públicas	ou	coletivas,	precisam	
deter	 representatividade	 adequada	 do	 grupo	 que	 pretendam	defender	 em	
juízo,	aferida	à	vista	do	preenchimento	de	dois	requisitos:	a)	pré-constituição	
há	pelo	menos	um	ano	nos	termos	da	lei	civil	-	dispensável,	quando	evidente	
interesse	social;	e	b)	pertinência	temática	-	indispensável	e	correspondente	à	
finalidade	institucional	compatível	com	a	defesa	judicial	do	interesse.		
2.	Quanto	ao	 requisito	 temporal,	 a	 jurisprudência	do	Superior	Tribunal	de	
Justiça	é	firme	quanto	à	possibilidade	de	dispensa	do	requisito	de	um	ano	de	
pré-constituição	da	associação,	nos	casos	de	interesse	social	evidenciado	pela	
dimensão	do	dano	e	pela	relevância	do	bem	jurídico	a	ser	protegido.	(....)		
5.	 A	 pertinência	 temática	 exigida	 pela	 legislação,	 para	 a	 configuração	 da	
legitimidade	 em	 ações	 coletivas,	 consiste	 no	 nexo	 material	 entre	 os	 fins	
institucionais	do	demandante	e	a	tutela	pretendida	naquela	ação.	É	o	vínculo	
de	afinidade	temática	entre	o	legitimado	e	o	objeto	litigioso,	a	harmonização	
entre	as	finalidades	institucionais	dos	legitimados	e	o	objeto	a	ser	tutelado	na	

 
7	 STJ.	 AgInt	 no	 AREsp	 508778	 /	 PE,	 Rel.	 Ministro	 Ministro	 LÁZARO	 GUIMARÃES,	 Quarta	 Turma,	 julgado	 em	
22/05/2018,	DJe	25/05/2018.	G.n.	
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ação	civil	pública.	
	6.	Entretanto,	não	é	preciso	que	uma	associação	civil	seja	constituída	para	
defender	em	juízo	especificamente	aquele	exato	interesse	controvertido	na	
hipótese	concreta.		
7.	 O	 juízo	 de	 verificação	 da	 pertinência	 temática	 há	 de	 ser	
responsavelmente	 flexível	 e	 amplo,	 em	 contemplação	 ao	 princípio	
constitucional	do	acesso	à	justiça,	mormente	a	considerar-se	a	máxima	
efetividade	dos	direitos	fundamentais.	
8.	No	caso	concreto,	a	Abracon	possui	entre	os	fins	institucionais	a	promoção	
da	segurança	alimentar	e	nutricional,	assim	como	a	melhoria	da	qualidade	de	
vida,	especialmente	no	que	diz	respeito	a	qualidade	de	produtos	e	serviços,	
estando,	dessa	forma,	configurada	a	pertinência	temática.		
9.	Recurso	especial	provido.8	

Portanto,	 resta	 evidente	 o	 preenchimento	 dos	 requisitos	 legais	

autorizadores	 da	 interposição	 da	 presente	 ação	 civil	 pública	 por	 associações	 da	

sociedade	civil.	

A	CONECTAS	DIREITOS	HUMANOS	é	uma	associação	civil	sem	fins	lucrativos	e	

sem	fins	econômicos,	fundada	em	setembro	de	2001,	com	a	finalidade	de	fortalecer	e	

promover	o	respeito	aos	direitos	humanos	no	Brasil	e	no	hemisfério	Sul,	dedicando-se,	

para	tanto,	à	educação	em	direitos	humanos,	à	advocacia	estratégica	e	à	promoção	do	

diálogo	entre	 sociedade	civil,	universidades	e	agências	 internacionais	envolvidas	na	

defesa	destes	direitos.		

Ressalte-se,	 ainda,	 que	 a	 entidade	 possui	 status	 consultivo	 junto	 ao	

Conselho	Econômico	e	Social	da	Organização	das	Nações	Unidas	(desde	2006)	e	status	

observador	junto	à	Comissão	Africana	de	Direitos	Humanos	e	dos	Povos	(desde	2009),	

participando	ativamente	de	conselhos	da	sociedade	civil	que	monitoram	a	aplicação	de	

políticas	 públicas	 de	 direitos	 humanos,	 como	 o	 Conselho	 Nacional	 de	 Direitos	

Humanos.	 Ademais,	 atua	 intensamente	 no	 Sistema	 Interamericano	 de	 Direitos	

Humanos	e	junto	aos	procedimentos	especiais	do	Conselho	de	Direitos	Humanos	das	

Nações	Unidas. 

Com	relação	aos	fins	institucionais	da	associação	autora,	vale	transcrever	

o	inciso	VI	do	artigo	3º	e	o	parágrafo	1º,	item	“d”	do	mesmo	artigo	de	seu	Estatuto,	in	

verbis:		

Artigo	3º	-	A	ASSOCIAÇÃO	será	regida	nos	termos	da	Lei	9.790/99	e	terá	

 
8	STJ.	REsp	1357618	/	DF,	Relatoria	Ministro	LUIS	FELIPE	SALOMÃO,	Quarta	Turma,	julgado	em	26.09.2017,	DJe	
24/11/2017.	G.n.	



	

	
	
	

18/47 
	

 

Núcleo	do	Estado	de	Roraima 

por	 finalidade	 promover,	 apoiar,	 monitorar	 e	 avaliar	 projetos	 em	
direitos	humanos	em	nível	nacional	e	internacional,	em	especial:	(...)	
		
VI	–	promoção	e	defesa	dos	direitos	humanos	em	âmbito	judicial.		
	
Parágrafo	1º	-	A	ASSOCIAÇÃO	pode,	para	consecução	de	seus	objetivos	
institucionais,	utilizar	todos	os	meios	permitidos	na	 lei,	especialmente	
para:	(...)		
	
g)	Promover	ações	judiciais	visando	à	efetivação	dos	direitos	humanos.	

A	 advocacia	 estratégica,	 mais	 especificamente,	 é	 promovida	 em	 âmbito	

nacional	e	internacional	com	o	objetivo	de	alterar	as	práticas	institucionais	e	sociais	

que	desencadeiam	sistemáticas	violações	de	direitos	humanos.	Como	reflexo	de	sua	

atuação,	 a	 requerente	é	hoje	uma	das	organizações	não	governamentais	 com	maior	

número	de	amici	curiae	perante	o	SUPREMO	TRIBUNAL	FEDERAL9, além de autora e assistente 

em diversas outras ações judiciais visando a defesa dos direitos humanos.	

Todos	 esses	 elementos	 já	 foram	 reconhecidos	 por	 inúmeras	 decisões	

judiciais,	 admitindo	 a	 peticionária	 como	 amicus	 curiae,	 a	 exemplo	 de	 duas	 ações	

perante	o	e.	STF	que	tratam	de	temas	relativos	à	migração,	a	exemplo	da	ADPF	nº	619	

e	a	ACO	3121,	ambas	de	relatoria	da	e.	Min.	Rosa	Weber.	Esta	última	ACO,	inclusive,	

trata	exatamente	da	situação	do	Estado	de	RR	face	a	presente	crise	migratória.	Ainda	no	

âmbito	desta	mesma	Seção	Judiciária,	a	autora	foi	uma	das	propositoras	da	ação	civil	

pública	 nº	 1000545-97.2020.4.01.4200,	 perante	 a	 MM.	 4a	 Vara	 Federal	 Cível,	 cujo	

conteúdo	também	se	relaciona	com	direito	das	populações	migrantes.	

Evidente,	portanto,	estarem	preenchidos	os	requisitos	legais	autorizadores	

da	interposição	da	presente	ação	civil	pública,	tendo	em	vista	sua	existência	de	mais	de	

18	anos,	bem	como	seus	fins	institucionais	e	a	pertinência	de	sua	atuação	com	o	objeto	

desta	demanda.		

O	 caso	 em	 tela	 indubitavelmente	 trata	 de	 típica	 violação	 de	 direitos	

humanos	e	versa	sobre	a	defesa	de	interesses	transindividuais,	de	modo	que	é	inegável	

 
9	 “Há	 três	 comunidades	 principais.	 A	 de	 cor	 vermelha	 tem	 representantes	 da	 sociedade	 civil,	 com	marcante	
atuação	da	ONG	Conectas,	o	nó	central	dessa	comunidade,	participando	em	diversos	temas	de	repercussão	
social	 analisados	 pelo	 STF.	 Ela	 “liga”	 subgrupos	 de	 representantes	 da	 sociedade	 civil	 que	 atuam	 na	
descriminalização	das	drogas,	direitos	LGBT,	 religião,	defesa	do	meio	ambiente,	movimento	negro,	agronegócio,	
quilombolas	e	defensores	públicos.”	Como	se	relacionam	os	influenciadores	do	Supremo.	Folha	de	São	Paulo,	18.	Mar.	
2008.	 Disponível	 em	 <https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/03/como-se-relacionam-os-influenciadores-
do-supremo.shtml>	
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a	legitimidade	da	CONECTAS	para	propor	a	presente	demanda,	consoante	seu	estatuto,	a	

lei	e	o	entendimento	jurisprudencial.	

III.C.	 Da	 legitimidade	 ativa	 do	 Centro	 de	 Migrações	 e	 Direitos	 Humanos	 da	
Diocese	de	Roraima	

O	 CMDH	 -	 CENTRO	DE	MIGRAÇÕES	 E	DIREITOS	HUMANOS	 integra	 a	

DIOCESE	DE	RORAIMA,	entidade	de	natureza	canônica,	e	há	anos	atua	junto	às	pessoas	e	

grupos	 em	 situação	 de	 vulnerabilidade	 social,	 com	 seus	 direitos	 e	 garantias	 sendo	

violados,	ou	estando	em	vias	de	o	serem.		

No	 contexto	 atual,	 tem	 trabalhado	 junto	 a	 diversos	 órgãos	 do	 Estado	 e	

setores	 da	 sociedade	 civil,	 no	 atendimento	 aos	 imigrantes,	 principalmente	 aos	

venezuelanos,	em	busca	de	resgatar	a	dignidade	destas	pessoas,	que	têm	chegado	ao	

município	de	Boa	Vista	sem	o	mínimo	necessário	para	sua	sobrevivência,	bem	como	de	

maneira	irregular	quanto	à	sua	documentação.		

É,	portanto,	uma	entidade	com	experiência	direta	e	diária	com	a	temática	

que	ora	se	enfrenta,	na	medida	em	que	atende	pessoalmente	milhares	de	migrantes,	

compreendendo	de	forma	privilegiada	a	questão	migratória	em	Boa	Vista.	

Nesse	sentido,	consta	de	seu	Estatuto	Social:	

“ARTIGO	QUARTO	 –	 Possui	 finalidade	 voltada	 à	 promoção	 espiritual,	
humana	e	de	assistência	e	solidariedade	social	ao	povo	de	Roraima,	sem	
fazer	qualquer	distinção	da	raça,	cor	religião	e	condição	social.	
	
ARTIGO	QUINTO	–	No	campo	da	Assistência	Social	e	religiosa,	sem	fins	
lucrativos,	 por	 si,	 ou	 através	 de	 convênios/parceiros,	 a	 Diocese	 de	
Roraima	 poderá	 desenvolver	 trabalhos	 e	 obras	 beneficentes,	 de	
natureza	 filantrópica	 e	 de	 Utilidade	 Pública	 para	 assistência	 social,	
religiosa,	educacional,	cultura	(meio	de	comunicação	social	–	MCS),	de	
promoção	humana,	inclusive	com	atuação	no	campo	socioambiental”	

	

Da	 mesma	 forma,	 em	 razão	 de	 sua	 finalidade	 social,	 realiza	 relevante	

atividade	há	muitas	décadas	na	região	e	acompanhou	há	muitas	semanas	as	vítimas	da	

ação	 desastrosa	 dos	 réus,	 tendo	 documentado	 a	 situação	 das	 famílias	 ocupantes	 e	

mantendo	contato	com	elas	até	a	presente	data.	É,	portanto,	fundamental	que	venha	

ocupar	o	pólo	ativo	da	demanda.	
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III.D.	Da	legitimidade	ativa	da	ASAV	-		Serviço	Jesuíta	a	Migrante	e	Refugiados	

O	Serviço	Jesuíta	a	Migrantes	e	Refugiados	é	uma	instituição	da	Companhia	

de	Jesus	que	tem	como	missão	servir,	acompanhar	e	defender	migrantes,	solicitantes	

de	 refúgio	 e	 refugiados,	 protegendo	 e	 promovendo	 sua	 dignidade	 e	 direitos,	

acompanhando	seu	processo	de	inclusão	e	autonomia	e	incidindo	na	sociedade	e	no	

poder	público	para	que	reconheçam	a	riqueza	da	diversidade	humana.	

Atualmente	presente	em	mais	de	50	países	do	mundo,	o	SJMR	Brasil	conta	

com	5	(cinco)	escritórios:	Belo	Horizonte	-	MG,	Boa	Vista	-	RR,	Brasília	-	DF,	Manaus	-	

AM	 	 e	Porto	Alegre	 -	RS	e	 integra	a	Rede	 Jesuíta	 com	Migrantes	 -	 Latino-America	e	

Caribe.	

No	Brasil,	a	atuação	na	causa	migratória	pelo	SJMR	inicia-se	em	2003,	sendo	

uma	prioridade	de	 atuação	da	Companhia	 de	 Jesus	 no	mundo	desde	1980.	 Em	Boa	

Vista,	inicia-se	os	trabalhos	em	janeiro	de	2018,	a	partir	do	diagnóstico	e	percepção	do	

aumento	da	presença	de	migrantes	e	solicitantes	de	refúgio	em	2017.	O	SJMR	atua	na	

área	de	regularização	migratória,	atendimento	a	famílias,	crianças	e	adolescentes	em	

situação	 de	 vulnerabilidade	 social	 e	 risco	 pessoal,	 inserção	 laboral	 com	 cursos	 de	

capacitação	 e	 interiorização,	 assessoria	 jurídica,	 serviço	 psicossocial,	 além	 de	

atividades	pastorais.		

Consta	em	seu	Estatuto:	

Art.	 2º	 -	 A	 ASAV	 tem	 por	 finalidade	 a	 promoção,	 a	 difusão	 e	 o	
desenvolvimento	 da	 educação	 infantil,	 fundamental,	 média,	 técnica,	
superior,	 de	 pós-graduação,	 da	 pesquisa	 científica,	 da	 cultura,	 da	
assistência	 social,	 bem	 como	 a	 difusão	 da	 fé	 e	 ética	 cristãs	
preconizadas	pela	Companhia	de	Jesus.	

II	-	A	assistência	social	será	realizada	de	forma	continuada,	planejada,	
permanente	e	gratuita,	dirigida	ao	público	dessa	política,	em	atividades	
de	atendimento,	assessoramento	e	defesa	e	garantia	de	direitos.	

Acompanhando	de	perto	a	fragilidade	com	que	a	população	migrante	chega	

a	 Boa	 Vista,	 confirmamos	 nosso	 compromisso	 com	 os	 migrantes,	 deslocados,	

refugiados,	 vítimas	 de	 guerras	 e	 do	 tráfico	 de	 pessoas,	 contribuindo	 na	 acolhida	

humana	e	na	promoção	e	defesa	de	seus	direitos.		
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Dessa	forma,	em	atenção	ao	que	dispõe	a	Lei	nº	7.347/85,	art.	5º,	inciso	V,	a	

ASAV	-	Serviço	Jesuíta	a	Migrantes	e	Refugiados	cumpre	as	exigências	para	propositura	

da	presente	ação	civil	pública.	

	IV.	DO	DIREITO:	

IV.I.	 Da	 absurda	 violação	 ao	 devido	 processo	 legal.	 Do	 tratamento	
discriminatório	 e	 xenofóbico	 dado	 às	 vítimas.	 Da	 ausência	 de	 quaisquer	
cuidados	humanitários	e	de	assistência	social.	Abandono	à	própria	sorte.	

A	desastrosa	ação	do	MUNICÍPIO,	somada	à	injustificável	inércia	do	ESTADO	e	

da	UNIÃO	veio	precedida	de	uma	odiosa	violação	aos	mais	básicos	princípios	de	direito,	

notadamente	ao	devido	processo	legal	e	à	isonomia.	

Isso	 porque	 o	 explícito	 ato	 de	 violência	 física,	 moral	 e	 patrimonial	

praticado	não	contou	com	o	 imprescindível	amparo	em	ordem	 judicial.	 Seja	porque	

antevendo	que	nenhum	magistrado	autorizaria	uma	violência	desse	porte	em	plena	

pandemia,	seja	por	absoluto	desapego	ao	princípio	da	legalidade,	fato	é	que	a	operação	

foi	realizada	sem	qualquer	formalidade	jurídica.	

Não	houve	comunicação	formal	prévia	das	pessoas,	não	houve	oportunidade	

do	 exercício	 do	 contraditório	 e	 da	 ampla	 defesa,	 não	 houve	 qualquer	 amparo	

assistencial,	de	intérprete	ou	de	agentes	de	saúde.		

Houve,	por	outro	 lado,	emprego	de	 força	bruta	através	da	Guarda	Civil	

metropolitana	que,	por	sua	vez,	sequer	é	adequada	para	esse	tipo	de	função.	De	outro	

lado,	sequer	havia	competência	para	que	agentes	municipais	atuassem	em	terreno	da	

União.	

É	importante	ressaltar	que	a	remoção	das	vítimas	ocorreu	sem	qualquer	

ordem	 judicial	 e	 sem,	 sequer,	 ser	 aberto	 qualquer	 processo	 administrativo	 que	

permitisse	o	exercício	da	ampla	defesa	e	do	contraditório.		

Em	ofício	oriundo	do	MUNICÍPIO	se	prova,	do	ponto	de	vista	jurídico,	que	a	

ação	fora	absolutamente	ilegal.	

A	autoridade	que	iniciou	e	entendeu	por	bem	realizar	a	remoção,	qual	seja,	
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a	 SECRETARIA	 MUNICIPAL	 DE	 MEIO	 AMBIENTE,	 não	 possui	 qualquer	 competência	 para	

realizar	o	ato.	E	mesmo	a	"fundamentação"	que	invocou	obrigava	-	como	não	poderia	

deixar	de	ser	-	a	abertura	de	processo:	

	
[...]	

	

Ora,	em	primeiro	lugar	nem	poderia	uma	Lei	Municipal,	pré-constitucional,	

contrariar	 os	 princípios	 de	 direito	 mais	 fundamentais.	 Ocorre	 que	 a	 própria	 lei	

invocada	(o	Código	Municipal	de	Postura)	impõe	a	existência	do	devido	processo:	

Art.	 260	 -	A	Prefeitura	 coibirá	 as	 invasões	de	 logradouros	públicos,	
mediante	 procedimentos	 administrativos	 direitos	 e	 por	 vias	
processuais	executivas.	
	
§	 1º	 Verificada,	mediante	 vistoria	 administrativa,	 a	 invasão	 ou	
usurpação	de	logradouro	público,	em	conseqüência	de	obra	de	caráter	
permanente,	a	Prefeitura	deverá	promover	a	 imediata	demolição	da	
mesma.	
	
§	2º	No	caso	de	 invasão	por	meio	de	obra	ou	construção	de	caráter	
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provisório,	a	Prefeitura	procederá	sumariamente	à	desobstrução	do	
logradouro.	
	
§	 3º	 Idêntica	 providência	 será	 tomada	 pela	 Prefeitura	 no	 caso	 de	
invasão	do	leito	de	cursos	de	água	ou	de	valas	e	de	desvio	dos	mesmos	
ou	redução	da	respectiva	vazão.	

Nem	se	discutirá	que,	no	caso,	não	se	tratava	propriamente	de	"logradouro	

público".	 Apenas	 se	 invocará	 o	 absurdo	 de	 se	 executar	 uma	 ação	 desse	 porte,	 com	

implicações	 tão	profundas	na	vida	de	pessoas	hipossuficientes,	sem	nem	se	cuidar	

das	mais	básicas	formalidades	legais.	

Nem	se	diga	que	seria	aplicável	ao	presente	caso	as	já	consagradas	doutrina	

e	jurisprudência	que	dispensam	prévia	decisão	judicial	para	a	demolição	de	edificações	

construídas	irregularmente	em	áreas	protegidas	por	normas	ambientais,	com	fulcro	na	

autoexecutoriedade	do	poder	de	polícia.	Na	situação	discutida	na	espécie,	houve	não	

apenas	demolição	de	estruturas,	mas	também	remoção	forçada	de	pessoas,	ato	para	

o	qual	não	existe	o	reconhecimento	de	qualquer	exceção	válida	para	a	necessidade	da	

busca	pela	devida	tutela	jurisdicional.		

De	outro	lado,	a	legalidade	foi	mais	uma	vez	ferida	de	morte	ao	se	fazer	uso	

indevido	 da	 Guarda	 Civil	 Metropolitana.	 Indevido,	 pois	 se	 trata	 de	 uma	 força	 sem	

competência	para	 tanto	e	 cujo	emprego	ostensivo	e	violento	ocorreu	em	desacordo	

com	a	lei.	No	que	pese	ser	uma	verdade	autoevidente,	oportuno	recordar	o	marco	legal	

da	atuação	das	guardas	(Lei	Federal	n˚	13.022/2014):	

Art.	 2º	 Incumbe	 às	 guardas	 municipais,	 instituições	 de	 caráter	 civil,	
uniformizadas	 e	 armadas	 conforme	 previsto	 em	 lei,	 a	 função	 de	
proteção	 municipal	 preventiva,	 ressalvadas	 as	 competências	 da	
União,	dos	Estados	e	do	Distrito	Federal.	

Art.	3º	São	princípios	mínimos	de	atuação	das	guardas	municipais:	

I	 -	proteção	 dos	 direitos	 humanos	 fundamentais,	 do	 exercício	 da	
cidadania	e	das	liberdades	públicas;	

II	 -	 preservação	 da	vida,	 redução	do	 sofrimento	 e	diminuição	das	
perdas;	(...)	

Art.	4º	É	competência	geral	das	guardas	municipais	a	proteção	de	bens,	
serviços,	logradouros	públicos	municipais	e	instalações	do	Município.	

Trata-se,	 portanto,	 de	 patente	 violação	 ao	 princípio	 do	 devido	 processo	



	

	
	
	

24/47 
	

 

Núcleo	do	Estado	de	Roraima 

legal,	 que	 fora	 informalmente	 abolido	pelos	 réus	 justamente	 em	um	dos	momentos	

mais	dramáticos	de	nossa	história	

IV.	II	Da	tutela	de	direitos	em	caso	de	remoção	

Enquanto	direitos	fundamentais,	dotados	da	característica	da	relatividade,	

o	direito	de	ir	e	vir	e	o	direito	à	moradia	não	são	absolutos,	podendo	ser	relativizados	

caso	esteja	em	aparente	conflito	com	outro	direito	de	igual	estatura	e,	em	um	exercício	

de	 ponderação,	 tal	 como	 delineado	 por	 ROBERT	ALEXY,	 estejam	 presentes	 razões	 de	

relevante	interesse	público.		

De	acordo	com	KONRAD	HESSE:	

“A	 limitação	 de	 direitos	 fundamentais	 deve,	 por	 conseguinte,	 ser	
adequada	para	produzir	a	proteção	do	bem	jurídico,	por	cujo	motivo	ela	
é	efetuada.	Ela	deve	ser	necessária	para	isso,	o	que	não	é	o	caso,	quando	
um	meio	mais	ameno	bastaria.	Ela	deve,	finalmente,	ser	proporcional	em	
sentido	 restrito,	 isto	 é,	 guardar	 relação	 adequada	 com	 o	 peso	 e	 o	
significado	do	direito	fundamental”		
(Elementos	 de	 Direitos	 Constitucional	 da	 República	 Federal	 da	
Alemanha,	p.	256,	Porto	Alegre:	Sergio	Antonio	Fabris,	1998)	

Nessa	 linha	de	 raciocínio,	podem	a	 liberdade	de	 locomoção	e	o	direito	à	

moradia	 sofrer	 limitações	 caso,	 em	 um	 exercício	 de	 ponderação	 do	 caso	 concreto,	

amparado	pelo	critério	da	proporcionalidade,	assim	exija	o	interesse	público.		

Contudo,	 como	 direitos	 fundamentais	 que	 são,	 não	 pode	 haver	 o	 seu	

esvaziamento	total,	devendo	ser	mantido	o	seu	núcleo	duro	e	adotada	a	solução	que	dê	

a	máxima	efetividade	possível	aos	direitos	em	conflito.	Em	suma,	não	se	deve	sacrificar	

totalmente	um	direito	fundamental	em	nome	de	outro.		

Segundo	ANDRÉ	DE	CARVALHO	RAMOS,		

“a	 proteção	 do	 conteúdo	 essencial	 consiste	 no	 reconhecimento	 da	
existência	 de	 núcleo	 permanente,	 que	 não	pode	 ser	 afetado	 de	 forma	
alguma,	 em	 todo	 direito	 fundamental.	 Esse	 núcleo	 é	 intocável,	
constituindo-se	em	um	‘limite	do	limite’	para	o	legislador	e	aplicados	dos	
direitos	humanos.	A	parte	do	direito	que	pode	ser	regulada	ou	limitada	
é	 somente	 aquela	 que	 não	 faz	 parte	 desse	 núcleo	 inexpugnável”	 (in	
Curso	de	Direitos	Humanos,	7ª	edição).		

Nesse	contexto,	havendo	conflito	entre	o	direito	de	moradia	e	locomoção	
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dos	 refugiados	e	migrantes	que	estejam	em	Boa	Vista-RR	e	outros	direitos	de	 igual	

envergadura,	deve	o	Estado,	ao	optar	pela	remoção	daqueles,	tutelar	de	forma	mínima	

os	restantes,	a	fim	de	que,	em	tal	contexto,	não	haja	violação	a	garantias	fundamentais.		

A	DECLARAÇÃO	UNIVERSAL	DOS	DIREITOS	HUMANOS	 recupera,	em	seu	art.	1º,	o	

lema	 da	 Revolução	 Francesa,	 “liberdade,	 igualdade	 e	 fraternidade”,	 associando	 tais	

características	À	própria	dignidade	da	pessoa	humana.		

Artigo	1º		
Todos	os	 seres	humanos	nascem	 livres	 e	 iguais	 em	dignidade	 e	 em	
direitos.	Dotados	de	razão	e	de	consciência,	devem	agir	uns	para	com	
os	outros	em	espírito	de	fraternidade.		

Além	 disso,	 o	 Brasil	 é	 signatário	 do	 PACTO	 INTERNACIONAL	 DE	 DIREITOS	

ECONÔMICOS,	SOCIAIS	 E	CULTURAIS	 (Decreto	 nº	 591/1992),	 que	 reconhece	 o	 direito	 de	

todos	 a	 um	 adequado	 nível	 de	 vida	 para	 si	 e	 sua	 família,	 incluindo	 alimentação,	

vestuário,	moradia	e	trabalho.		

Também	dispõe	a	CONVENÇÃO	AMERICANA	SOBRE	DIREITOS	HUMANOS	(Pacto	de	

São	José	da	Costa	Rica),	de	22	de	novembro	de	1969,	ratificada	pelo	Brasil	no	Decreto	

678/1992,	o	Direito	à	integridade	pessoal	(artigo	5),	à	liberdade	de	associação	(artigo	

16),	e	o	Direito	de	circulação	e	de	residência	(artigo	22).	

Assim,	importante	ponto	a	ser	observado	nos	casos	de	remoção	de	pessoas	

migrantes	 é	 a	necessidade	de	anuência	dos	 indivíduo	antes	de	descolá-lo	para	

qualquer	 local	 específico,	 de	 forma	 que	 o	 ato	 se	 dê	 de	 maneira	 acordada,	 e	 não	

forçada	e	truculenta	como	ocorreu	na	situação	aqui	tratada.		

Destarte,	a	anuência	do	indivíduo	deve	se	dar	de	forma	livre	e	consciente,	a	

fim	de	que	possa	escolher	qual	a	opção	que	julga	ser	a	melhor	medida	para	si.	

Tal	dever	tem	guarida	na	CONVENÇÃO	Nº	169	DA	ORGANIZAÇÃO	INTERNACIONAL	

DO	TRABALHO	(OIT),	 ratificada	e	 incorporada	ao	ordenamento	 jurídico	brasileiro	pelo	

Decreto	Federal	nº	5.051/2014,	que	prevê,	em	seu	art.	6.1,	alínea	“a”,	a	obrigação	do	

Estado	de	consultar	os	povos	interessados,	mediante	procedimentos	apropriados	e,	em	

particular,	de	suas	instituições	representativas,	sempre	que	sejam	previstas	medidas	

legislativas	ou	administrativas	suscetíveis	de	afetá-los	diretamente;		
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A	atividade	do	Estado	 com	vistas	 à	 remoção	de	 indivíduos	de	quaisquer	

espaços	 públicos	 deve	 ser	 previamente	 conversada	 e	 antecedida	 da	 imprescindível	

anuência	daquele	que	se	encontra	em	tal	situação,	de	forma	individualizada,	e	que	se	

submeterá	à	remoção.		

Tal	medida	vai	ao	encontro	dos	princípios	e	diretrizes	estabelecidos	para	a	

política	migratória	brasileira,	previstos	o	art.	3º	da	Lei	de	Migração,	dentre	os	quais	se	

destaca	o	inciso	XIII,	in	verbis:	

Art.	 3º.	 A	 política	 migratória	 brasileira	 rege-se	 pelos	 seguintes	
princípios	e	diretrizes:	(...)	

XIII	 -	 o	 diálogo	 social	 na	 formulação,	 na	 execução	 e	 na	 avaliação	 de	
políticas	migratórias	e	promoção	da	participação	cidadã	do	migrante;	

	

Nesse	 contexto,	 a	 opção	 de	 ir	 ou	 não	 para	 o	 local	 eleito	 pelo	 Estado,	 a	

exemplo	 da	 estrutura	 existente	 na	 rodoviária	 de	 Boa	 Vista,	deve	 ser	 exercida	 de	

forma	 livre	 e	 espontânea,	 sem	 qualquer	 coação	 física	 ou	 moral,	 pelo	 que	 se	

mostra	absurda	e	desarrazoada	a	demolição	das	 estruturas	habitacionais	dos	

migrantes	 e	 a	 atuação	 da	 guarda	 municipal	 como	 instrumento	 de	 coação	 dos	

indivíduos.		

Em	verdade,	se	efetivamente	fosse	caso	de	remoção	e	se	não	houvesse	uma	

pandeamia	em	curso,	deveria	ter	sido	disponibilizado	corpo	de	agentes	públicos	

preparados	para	efetuar	a	remoção	acordada,	de	 forma	a	se	promover	o	diálogo	

com	os	indivíduos	que	se	encontravam	alojados	na	região	e,	assim,	colher	a	anuência	

individualizada	 daqueles	 que	 optariam	 a	 ir	 a	 abrigos	 da	 Operação	 Acolhida,	 locais	

privados	 de	 sua	 escolha,	 ou	 mesmo	 passar	 a	 se	 utilizar	 da	 estrutura	 existente	 na	

rodoviária.		

Noutro	giro,	antes	de	ser	colhida	a	anuência	do	 indivíduo,	o	Estado	deve	

prestar	 todas	 as	 informações	 necessárias	 a	 respeito	 das	 hipóteses	 de	 remoção	

propostas,	bem	como	sobre	a	 localização	do	abrigo	proposto,	os	serviços	públicos	a	

serem	prestados,	as	regras	a	serem	adotadas	no	abrigamento	e	os	direitos	e	deveres	

dos	migrantes	presentes.		
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Tais	informações	são	fundamentais	para	que	o	indivíduo	possa	exercer	o	

direito	de	escolha	em	sua	plenitude,	 impendendo	destacar	que	compete	ao	Estado	a	

observância	do	princípio	constitucional	da	publicidade	(art.	37	da	CF),	bem	como	do	

primado	da	boa-fé	em	relação	aos	administrados	(art.	2º,	parágrafo	único,	IV,	da	Lei	nº	

9.784/99).		

Não	é	demais	mencionar	que	a	Resolução	nº	2004/2841	do	Conselho	de	

Direitos	 Humanos	 das	 Nações	 Unidas	 refere	 que	 “a	 prática	 de	 despejos	 forçados	 é	

considerada	contrária	às	leis	que	estão	em	conformidade	com	os	padrões	internacionais	

de	 direitos	 humanos,	 e	 constitui	 uma	 grave	 violação	 de	 uma	 ampla	 gama	de	 direitos	

humanos,	em	particular	o	direito	à	moradia	adequada”.	

Além	disso,	em	razão	da	reiterada	violação	de	direitos	em	operação	como	

essas,	foi	editada	a	Resolução	nº	10/2018	do	CONSELHO	NACIONAL	DOS	DIREITOS	HUMANOS,	

que	institui	em	seu	art.	1º:	

Art.	 1º	 Esta	 resolução	 tem	 por	 destinatários	 os	 agentes	 e	 as	
instituições	 do	 Estado,	 inclusive	 do	 sistema	 de	 justiça,	 cujas	
finalidades	 institucionais	 demandem	 sua	 intervenção,	 nos	 casos	 de	
conflitos	coletivos	pelo	uso,	posse	ou	propriedade	de	imóvel,	urbano	
ou	 rural,	 envolvendo	 grupos	 que	 demandam	 proteção	 especial	 do	
Estado,	 tais	 como	 trabalhadores	 e	 trabalhadoras	 rurais	 sem	 terra	 e	
sem	 teto,	 povos	 indígenas,	 comunidades	 quilombolas,	 povos	 e	
comunidades	 tradicionais,	pessoas	em	situação	de	 rua	e	atingidos	e	
deslocados	 por	 empreendimentos,	 obras	 de	 infraestrutura	 ou	
congêneres.		

§	 1º	 Os	 despejos	 e	 deslocamentos	 forçados	 de	 grupos	 que	
demandam	proteção	especial	do	Estado	implicam	violações	de	direitos	
humanos	 e	 devem	 ser	 evitados,	 buscando-se	 sempre	 soluções	
alternativas.		

§	 2º	 Os	 despejos	 e	 deslocamentos	 forçados	 de	 grupos	 que	
demandam	 proteção	 especial	 do	 Estado	 só	 podem	 eventualmente	
ocorrer	 mediante	 decisão	 judicial,	 nos	 termos	 desta	 resolução,	 e	
jamais	por	decisão	meramente	administrativa.		

§	3º	Os	direitos	humanos	das	coletividades	devem	preponderar	em	
relação	ao	direito	individual	de	propriedade.		

§	 4º	 Quando	 se	 tratar	 de	 imóvel	 público,	 a	 efetivação	 da	 função	
social	deverá	ser	respeitada,	assegurando-se	a	regularização	fundiária	
dos	ocupantes.		

Vê-se	 que	 a	 remoção	 das	 pessoas	 que	 viviam	 na	 ocupação	 não	 foi	
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precedida	 de	 qualquer	 tentativa	 de	 solução	 alternativa	 ou	 sequer	 decisão	

judicial.	Tampouco	observou	a	orientação	fixada	nos	art.	2º	e	3º	da	mesma	Resolução,	

que	dispõem:		

Art.	 2º	 É	 responsabilidade	 do	 Estado	 garantir	 e	 promover	 os	
direitos	humanos	à	cidade,	à	terra,	à	moradia	e	ao	território,	devendo	
prevenir	e	remediar	violações	de	direitos	humanos.	

§	1º	A	propositura	de	demanda	judicial,	visando	à	retirada	forçada	
de	grupos	que	demandam	proteção	especial	do	Estado,	sem	que	seja	
oferecida	 solução	 adequada,	 nos	 termos	 do	 capítulo	 IV	 desta	
resolução,	viola	direitos	humanos.		

§	2º	O	poder	público	não	deve	empregar	medidas	coercitivas	que	
impliquem	em	violação	à	dignidade	humana,	em	especial	o	corte	de	
luz,	 água	 ou	 qualquer	 outro	 serviço	 essencial	 que	 resulte	 na	
inacessibilidade,	inabitabilidade	ou	insalubridade	da	área	ocupada.		

Art.	3º	A	atuação	do	Estado	deve	ser	orientada	à	solução	pacífica	e	
definitiva	dos	conflitos,	primando	pela	garantia	de	permanência	dos	
grupos	 em	 situação	 de	 vulnerabilidade	 nas	 áreas	 em	 que	 vivem,	
ocupam	e	reivindicam,	em	condições	de	segurança	e	vida	digna.		

Como	 dito	 na	 exposição	 dos	 fatos,	 é	 possível	 realizar	 desocupações,	

garantindo-se	o	mínimo	respeito	à	dignidade	das	famílias	atingidas,	à	exemplo	do	que	

foi	recentemente	executado	pelo	Estado	de	Roraima	e	a	União	(Operação	Acolhida)	na	

Secretaria	de	Educação	e	no	antigo	Shopping,	ações	que	atenderam	ao	acordo	judicial	

firmado	na	Ação	Civil	Pública	que	tramitou	na	2ª	Vara	Federal	desta	Seção	Judiciária	

sob	o	nº	10006776220174014200.		

Entre	as	obrigações	assumidas	na	referida	transação,	destacam-se:		

a)	obrigação	de	não	fazer,	consistente	em	não	impedir	a	todos	os	
refugiados	 e	 migrantes	 que	 estejam	 no	 território	 do	 Estado	 de	
Roraima	 o	 livre	 exercício	 do	 direito	 de	 ir,	 vir,	 e	 permanecer	 em	
quaisquer	 locais	 públicos	 não	 afetados	 a	 uso	 especial	 de	 órgãos	 ou	
serviços	 públicos,	 salvo	 em	 caso	 de	 decisão	 específica	 obtida	 pelo	
manejo	de	ação	judicial;	

b)	obrigação	de	não	fazer,	consistente	em	não	compelir	nenhum	
migrante	ou	refugiado	a	remover-se	para	qualquer	local	específico,	de	
qualquer	 natureza,	 sem	 sua	 prévia	 e	 manifesta	 concordância	 por	
escrito	 ou	 por	 outra	 forma	 documentada,	 à	 exceção	 dos	 casos	 de	
descumprimento	de	regras	do	abrigo,	para	o	migrante	abrigado,	e	dos	
casos	em	que	haja	expresso	descumprimento	da	legislação	brasileira,	
a	ensejar	prisão	em	flagrante	delito	ou	por	ordem	judicial;	
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d)	obrigação	de	não	fazer,	consistente	em	não	operacionalizar	as	
remoções,	mesmo	que	acordada	com	migrantes,	por	meio	de	 forças	
policiais,	tais	como	Batalhão	de	Operações	Especiais;	

e)	 obrigação	 de	 fazer,	 consistente	 em	 assegurar	 a	 todos	 os	
migrantes	e	refugiados	prévias	e	completas	informações	a	respeito	das	
hipóteses	de	remoção	propostas	pela	União	e/ou	Estado	de	Roraima,	
inclusive	sobre	a	localização	do	abrigo	proposto,	serviços	a	serem	ali	
prestados,	regras	a	serem	adotadas	no	abrigamento,	direitos	e	deveres	
de	migrantes	e	refugiados	no	local;	

f)	 obrigação	 de	 fazer,	 consistente	 em	 assegurar	 a	 todos	 os	
migrantes	e	refugiados,	em	caso	de	remoção	acordada,	prévio	aviso	a	
respeito	da	data	da	transferência	de	local,	bem	como	tempo	suficiente	
para	recolhimento	e	acondicionamento	de	todos	os	seus	pertences;	

h)	 obrigação	de	 fazer,	 consistente	 em	assegurar	que	os	 locais	
propostos	 pelos	 requeridos	 para	 abrigamento	 de	 migrantes	 e	
refugiados,	 para	 os	 quais	 haja	 remoção	 acordada,	 estejam	 prévia	 e	
minimamente	 estruturados	 do	 ponto	 de	 vista	 físico,	 contando	 com	
água	e	eletricidade,	bem	como	com	banheiros	funcionais,	policiamento	
e	portões	para	manutenção	de	controle	de	entrada	e	saída	de	pessoas;	

As	obrigações	acima	referenciadas	 foram	expressamente	transcritas	para	

demonstrar	que	a	operação	realizada	pelo	Município	de	Boa	Vista,	em	que	pese	não	ser	

parte	 naquela	 ACP	 e	 não	 ter	 subscrito	 o	 mesmo	 acordo,	 	 não	 atendeu	 a	 nenhuma	

garantia	 que	 se	 equivalesse	 às	 retromencionadas,	 que	 são	 exemplos	 lúcidos	 dos	

direitos	 que	 deveriam	 ter	 sido	 assegurados	 às	 famílias	 da	 ocupação	 denominada	

“Clamor	do	Rio”.		

Resta	evidente,	portanto,	a	ilegalidade	da	remoção	coletiva	dos	migrantes	

ocupantes	do	local	denominado	“Clamor	do	Rio”.		

IV.III.	 Do	 agravamento	 da	 situação	 das	 vítimas	 em	 plena	 pandemia	 global	 de	
COVID-19.	

Ademais	 das	 cautelas	 imprescindíveis	mencionadas	 acima,	 cuja	 natureza	

cogente	impõe	ao	Estado	(e	a	todos	os	seus	entes	federativos)	deveres	específicos,	é	

impossível	ignorar	o	cenário	atual	de	pandemia	global,	que	alterou	profundamente	

a	rotina	de	todos	em	praticamente	todos	os	países	do	mundo.	

Além	do	risco	de	saúde,	que	já	causou	mais	de	6	mil	mortes	em	nosso	País,	

fazendo-nos	 superar	 a	 China	 em	 óbitos,	 as	 medidas	 necessárias	 para	 conter	 o	

agravamento	da	crise	implicam	na	imposição	do	distanciamento	social.	



	

	
	
	

30/47 
	

 

Núcleo	do	Estado	de	Roraima 

Nesse	 sentido,	 se	 mostra	 absolutamente	 incoerente	 que	 –	 em	 nome	 de	

suposto	combate	à	aglomerações	–	seja	realizada	a	remoção	forçada	ora	discutida.	Não	

apenas	por	sua	ilegalidade,	mas	porque	coloca	em	risco	políticas	públicas	de	proteção	

à	saúde	da	coletividade.	

Além	de	colocar	as	pessoas	vitimadas	à	própria	sorte,		inclusive	deixando-

as	sob	risco	de	má	nutrição	que	viria	a	reduzir	ainda	mais	sua	imunidade	–	a	medida	

obrigou	que	essas	pessoas	venham	a	se	aglomerar	em	outros	locais,	com	outros	

públicos,	além	de	circular	pela	cidade	em	busca	de	um	local	digno	para	se	abrigarem.	

Ademais	 do	 evidente	 risco	 sanitário,	 é	 imperativo	 reconhecer	 que	 no	

cenário	 de	 pandemia	 e	 a	 consequente	 paralisação	 da	 maior	 parte	 das	 atividades	

econômicas,	não	há	condições	práticas	para	que	as	pessoas	a	serem	removidas	

encontrem	apoio	institucional	e	possam	tomar	as	providências	para	se	abrigarem	

em	local	digno.		

Diante	 disso	 é	 que	 a	 melhor	 interpretação	 dos	 direitos	 humanos	 nesse	

cenário,	 bem	 como	 o	 sopesamento	 de	 princípios	 aponta	 para	 a	 imprescindível	

suspensão	 de	 quaisquer	 ações	 que	 impliquem	 remoção	 de	 pessoas	 durante	 o	

cenário	de	pandemia,	como	forma	de	garantir	o	conteúdo	mínimo	o	direito	à	vida,	do	

direito	social	à	saúde	e	mesmo	à	função	social	da	propriedade.	

Nesse	 sentido,	 a	 COMISSÃO	 INTERAMERICANA	 DE	 DIREITOS	 HUMANOS	 ditou	 a	

Resolução	 n.	 1	 de	 2020,	 tratando	 especificamente	 do	 tema	 "Pandemia	 e	 Direitos	

Humanos"10	e	orientando	aos	cuidados	que	se	deve	tomar	no	desenho	e	na	aplicação	de	

políticas	públicas	durante	o	período	excepcional	que	enfrentamos.	No	que	diz	respeito	

ao	caso	em	tela,	se	destaca	os	seguintes	pontos:	

”4.	 Garantir	 que	 as	 medidas	 adotadas	 para	 enfrentar	 as	
pandemias	e	suas	consequências	incorporem	de	maneira	prioritária	o	
conteúdo	do	direito	humano	à	saúde	e	a	seus	determinantes	básicos	e	
sociais,	 os	 quais	 se	 relacionam	 com	 o	 conteúdo	 de	 outros	 direitos	
humanos	como	a	vida	e	integridade	pessoal	e	outros	DESCA	[Direitos	
Econômicos,	 Sociais	 e	 Culturais	 e	 Ambientais],	 tais	 como	 acesso	 à	
água	potável,	acesso	à	alimentação	nutritiva,	acesso	à	meios	de	
limpeza,	moradia	adequada,	cooperação	comunitária,	suporte	a	
saúde	mental	e	 integração	de	serviços	públicos	de	saúde,	assim	

 
10	http://oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-1-20-es.pdf		
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como	 respostas	 para	 a	 prevenção	 e	 atendimento	 a	 violências,	
assegurando	 efetiva	 proteção	 social,	 incluindo,	 entre	 outros,	 o	
oferecimento	 de	 subsídios,	 rendas	 básicas	 ou	 outras	 medidas	 de	
apoio	econômico."	 

"14.	 Assegurar	 que,	 nos	 casos	 excepcionais	 em	 que	 seja	
inevitável	 adotar	 medidas	 que	 limitem	 algum	 DESCA,	 os	 Estados	
devem	 cuidar	 para	 que	 tais	 meios	 estejam	 plena	 e	 estritamente	
justificadas,	 sejam	 necessárias	 e	 proporcionais,	 tendo	 em	 conta	
todos	os	direitos	em	jogo	e	a	correta	utilização	dos	máximos	recursos	
disponíveis.	

"20.	Assegurar	que	toda	restrição	ou	limitação	que	se	imponha	
aos	direitos	humanos	com	finalidade	de	proteção	da	saúde	no	contexto	
da	 pandemia	 de	 COVID-19	 cumpra	 com	 os	 requisitos	 estabelecidos	
pelo	 direito	 internacional	 dos	 direitos	 humanos.	 Em	 especial,	ditas	
restrições	devem	cumprir	com	o	princípio	da	 legalidade,	 serem	
necessárias	 em	 uma	 sociedade	 democrática	 e,	 portanto,	 serem	
estritamente	 proporcionais	 para	 atender	 a	 finalidade	 legítima	 de	
proteger	a	saúde."	(tradução	livre,	grifos	nossos)	

Por	sua	vez,	o	ALTO	COMISSARIADO	DAS	NAÇÕES	UNIDAS	PARA	DIREITOS	HUMANOS	

se	manifestou	sobre	medidas	necessárias	a	serem	observadas	durante	o	cenário	atual	

de	pandemia11.	Com	respeito	ao	que	se	faz	pertinente	ao	caso,	se	destaca:	

"Como	às	pessoas	se	está	pedindo	que	permaneçam	em	casa,	é	vital	
que	Governos	tomem	medidas	urgentes	para	ajudar	pessoas	sem	
moradia	 adequada	 uma	 vez	 que	 permanecer	 em	 casa	 e	 praticar	
distanciamento	físico	é	extremamente	difícil	para	pessoas	vivendo	em	
condições	de	superlotação,	pessoas	sem	teto	e	para	aqueles	privados	
do	 acesso	 à	 água	 e	 saneamento.	 Boas	 práticas	 para	 proteger	
pessoas	vivendo	em	moradias	 inadequadas	e	 sem	teto	 incluem	
prover	 acesso	 a	 moradia	 adequada	 de	 emergência	 (inclusive	
usando	unidades	habitacionais	vagas	e	abandonadas,	disponibilizando	
aluguéis	de	curto	prazo)	com	serviços	para	aqueles	afetados	pelo	vírus	
e	que	devem	ser	isolados."	
"Autoridades	 devem	 tomar	 medidas	 específicas	 para	 evitar	

que	mais	pessoas	se	tornem	sem	teto	-	por	exemplo,	as	pessoas	que	
enfrentam	despejos	[ou	expulsões]	diante	da	perda	de	rendimentos,	
que	torna	impossível	pagar	financiamentos	e	aluguéis.	Boas	práticas	
como	a	suspensão	de	despejos	e	o	diferimento	de	financiamentos	
devem	ser	amplamente	replicadas.	
"Quando	e	onde	medidas	de	contenção	forem	aplicadas,	ninguém	

deve	ser	punido	por	ser	sem	teto	ou	viver	em	moradias	inadequadas"	
"Migrantes	 e	 refugiados	 geralmente	 enfrentam	 obstáculos	 em	

acessar	 atendimento	 médico,	 inclusive	 com	 barreiras	 de	 idioma	 e	
culturais,	 custos,	 falta	 de	 acesso	 à	 informação	 e	 xenofobia.	 Os	
migrantes	em	situação	irregular	podem	ser	incapazes	ou	não	querer	
acessar	os	serviços	de	saúde	ou	fornecer	informações	sobre	seu	estado	

 
11	https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/COVID19Guidance.aspx		
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de	 saúde	 porque	 temem	 ou	 correm	 o	 risco	 de	 serem	 detidos,	
deportados	ou	penalizados	como	resultado	de	seu	status	de	imigração.	
(tradução	livre,	grifos	nossos)	
	

Às	 orientações	 fundamentais	 oriundas	 dos	 sistemas	 internacionais	 de	

proteção	aos	direitos	humanos	-	que	caem	como	uma	luva	para	ilustrar	a	inadequação	

da	situação	causada	pelas	demandadas	-	se	somam	outras	tantas	proferidas	em	âmbito	

nacional.	

Uma	das	mais	relevantes	delas	é	a	Resolução	n˚	11,	de	19	de	março	de	2020	

do	 CONSELHO	NACIONAL	 DE	DIREITOS	HUMANOS,	 recomendou	 expressamente,	 enquanto	

perdurar	o	atual	contexto,		

A	 SUSPENSAv O	 POR	TEMPO	 INDETERMINADO	DO	CUMPRIMENTO	DE	MANDADOS	
COLETIVOS	DE	REINTEGRAÇAv O	DE	POSSE,	 DESPEJOS	E	REMOÇOv ES	 JUDICIAIS	OU	
MESMO	EXTRAJUDICIAIS	MOTIVADAS	POR	REINTEGRAÇAv O	COM	O	FIM	DE	EVITAR	
O	 AGRAVAMENTO	 DA	 SITUAÇAv O	 DE	 PANDEMIA	 EM	 RELAÇAv O	 AO	 NOVO	
CORONAVIxRUS	(COVID-19)	

No	mesmo	sentido,	atenta	aos	gravíssimos	riscos	derivados	da	realização	

mal	planejada	de	remoções	individuais	e	coletivas	em	tempos	de	pandemia	da	COVID-

19,	 a	 DEFENSORIA	 PÚBLICA	 DA	 UNIÃO	 editou	 a	 	 NOTA	 TÉCNICA	 Nº	 2	 -	 DPGU/SGAI	

DPGU/GTM	DPGU,	cujo	trecho	mais	relevante	ao	objeto	da	presente	ação	é	transcrito	a	

seguir:		

“(...)Conforme	 apontado,	 o	 Coronavírus	 é	 uma	 doença	
respiratória	grave	de	rápida	propagação	em	razão	da	qual	estão	sendo	
adotadas	medidas	para	dissuadir	deslocamentos,	interação	social,	com	
restrições	severas	para	aglomerações	e	reuniões	coletivas.	

As	alternativas	de	abrigamento	geralmente	disponíveis	para	o	
cumprimento	 das	 remoções,	 coletivas	 ou	 individuais,	 implicam	
aglomeração	em	abrigos	públicos	ou	coabitação	coletiva	familiar	em	
imóveis	 privados,	 quando	 não	 resultam,	 de	 forma	 manifestamente	
ilegal,	 na	 imposição	 da	 situação	 de	 rua	 para	 crianças	 e	 idosos.	
Sobremais,	 necessariamente,	 o	 cumprimento	 de	 ordens	 judiciais	 de	
remoção	 compulsória	 promove	 a	 aglomeração	 de	 pessoas,	 o	 que	
contraria	as	recomendações	do	Ministério	da	Saúde	sobre	isolamento.	
Num	momento	posterior,	vulnerabiliza	não	só	o	grupo	removido	
pelo	 eventual	 abrigamento	 ou	 ocupação	 de	 espaços	 públicos,	
como	também	outras	pessoas	que	invariavelmente	terão	contato	
com	o	grupo.	A	propagação	do	vírus,	assim,	encontra	um	espaço	que	
todas	 as	 instituições	 brasileiras	 se	 preocupam	 em	não	 oportunizar.	
Nessa	linha,	a	Recomendação	62	do	Conselho	Nacional	de	Justiça	–	CNJ	
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–	de	17	de	março	de	2020,	sobre	medidas	preventivas	no	âmbito	penal	
e	 socioeducativo	 traz	 em	 seus	 “considerandos”	 a	 preocupação	 com	
“(...)	 o	 alto	 índice	 de	 transmissibilidade	 do	 novo	 coronavírus	 e	 o	
agravamento	 significativo	 do	 risco	 de	 contágio	 (...),	 tendo	 em	 vista	
fatores	 como	 a	 aglomeração	 de	 pessoas	 (...)”	 e	 “a	 importância	 de	
assegurar	 condições	 para	 a	 continuidade	 da	 prestação	 jurisdicional,	
preservando-se	a	saúde	de	magistrados,	agentes	públicos	(...)”.		

O	 art.	 1º,	 parágrafo	 único,	 I,	 da	 citada	 Recomendação	 do	 CNJ	
elenca	 como	 finalidade	 específica	 das	 medidas	 preventivas	 a	
proteção	da	vida	e	da	saúde	dos	jurisdicionados	e	dos	agentes	do	
sistema	 de	 justiça	 envolvidos	 nos	 atos	 processuais,	 sobretudo	
daqueles	que	integram	o	grupo	de	risco	(idosos,	gestantes	e	pessoas	
com	 doenças	 crônicas,	 imunossupressoras,	 respiratórias	 e	 outras	
comorbidades	preexistentes	que	possam	conduzir	a	um	agravamento	
do	 estado	 geral	 de	 saúde	 a	 partir	 do	 contágio).	 Como	 se	 verifica,	
também	 no	 âmbito	 das	 remoções	 compulsórias,	 as	 ordens	
judiciais	 submetem	 as	 pessoas	 aos	 mesmos	 riscos,	 de	 modo	 a	
revelar	 que	 o	 cumprimento	 delas	 é	 igualmente	 não	
recomendado.	Destaca-se	que,	no	curso	da	presente	crise	de	saúde,	
que	demanda	o	 reforço	de	medidas	 individuais	de	higiene,	 torna-se	
ainda	 mais	 indispensável	 evitar	 que	 a	 remoção	 compulsória	
promova	o	desabrigamento	(item	16	do	Comentário	Geral	nº	7	do	
Comitê	 Geral	 da	 Organização	 das	 Nações	 Unidas	 –	 ONU),	 eis	 que	a	
ausência	de	alojamento	adequado	interfere	também	no	acesso	a	
água	 e	 a	 produtos	 de	 higiene.	 A	 efetivação	 de	 remoções	
compulsórias,	que	só	podem	ser	realizadas	por	determinação	judicial,	
implica,	outrossim,	a	realização,	por	determinação	do	próprio	Estado-
juiz,	 de	 reuniões	 ou	 eventos	 públicos	 envolvendo	 as	 pessoas	
(demandas	 individuais)	 ou	 a	 população	 (demandas	 coletivas)	 a	 se	
remover	e	os	agentes	estatais	responsáveis	pela	remoção	(assistentes	
sociais,	policiais,	oficiais	de	justiça	e	defensores	públicos,	motoristas	
etc.),	forçando-se	situações	de	aglomeração	e	de	contato	pessoal	que	
favorecem	 o	 contágio,	 o	 que	 evidentemente	 contraria	 as	
recomendações	 dos	 agentes	 sanitários	 para	 o	 presente	 momento.	
Ressalte-se	 que	 não	 há	 instrumentos	 de	 monitoramento	 de	
pessoas	 sintomáticas	 nesse	 tipo	 de	 cumprimento	 de	 decisão	
judicial	e	que	os	cuidados	recomendados	para	a	realização	de	eventos	
coletivos	 (monitoramento,	 restrição	 de	 participação	 e	 higienização)	
são	de	difícil	ou	nenhuma	aplicação	nesses	casos.		

Desse	modo,	mesmo	que	sejam	inevitáveis	as	remoções,	haveria	
uma	 série	de	 recomendações	quanto	aos	 cuidados	necessários	para	
sua	realização,	que	incluem	desde	o	monitoramento	para	evitar	que	
pessoas	 sintomáticas	 participem	 delas	 até	 a	 adoção	 de	 práticas	 de	
higiene	 que	 reduzam	 o	 risco	 de	 contaminação	 durante	 a	 sua	
realização.		

Assim,	considerando-se	a	necessidade	de	avaliação	do	impacto	
socioeconômico	 e	 ambiental	 das	 decisões	 judiciais	 em	 conflitos	
coletivos,	 tendo	 em	 conta	 a	 proteção	 de	 grupos	 em	 situação	 de	
vulnerabilidade	(art.	7º,	II,	da	Resolução	10	do	Conselho	Nacional	dos	
Direitos	Humanos),	que	deve	incluir	a	atenção	à	saúde	e	às	condições	
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de	 proliferação	 do	 novo	 Coronavírus,	 é	 recomendável	 que,	
enquanto	durar	a	situação	de	emergência	em	saúde	relacionada	
a	 esse	 vírus,	 sejam	 suspensas	 todas	 as	 medidas	 para	
cumprimento	 de	 remoções	 compulsórias	 determinadas	
judicialmente.	Caso	a	remoção	seja	inevitável,	é	recomendável	que	o	
seu	cumprimento	seja	precedido	de	plano	de	ação,	nos	moldes	do	art.	
16	 da	 Resolução	 nº	 10,	 de	 18	 de	 outubro	 de	 2018,	 do	 Conselho		
Nacional	 de	 Direitos	 Humanos,	 que	 contemple	 as	 medidas	
recomendadas	 para	 reduzir	 o	 risco	 de	 propagação	 do	 novo	
Coronavírus,	 antes,	 durante	 e	 depois	 do	 evento,	 evitando,	
especialmente,	que	as	soluções	alternativas	de	abrigamento	envolvam	
abrigos	 coletivos	 ou	 coabitação	 forçada,	 sendo	 vedado	 o	
desabrigamento.		

O	prosseguimento	de	medidas	de	remoção	compulsória	sem	a	
reavaliação	da	necessidade	de	que	sejam	realizadas	neste	momento	ou	
sem	 a	 devida	 atenção	 aos	 cuidados	 necessários	 para	 evitar	 a	
contaminação	 implica	 grave	 risco	 de	 violação	 aos	 direitos	
humanos	relacionados	à	saúde	individual	e	coletiva”.	

Não	é	difícil	constatar	como	tais	deveres	de	planejamento	e	cautela	foram	

completamente	ignorados	na	remoção	coletiva	da	comunidade	“Clamor	do	Rio”.		

O	que	deveria	obrigar	maiores	cuidados	das	autoridades	públicas	–	nos	três	

níveis	–	fez	com	que	agissem	ao	revés,	sendo	tomadas	medidas	da	mais	alta	gravidade	

sem	um	cuidado	básico	sequer.	

Cumpre	 ressaltar,	 ainda,	 que	 foi	 estabelecido	 marco	 normativo	 para	 o	

acolhimento	e	atendimento	de	migrantes,	por	meio	de	políticas	públicas	coordenadas	

pela	União,	nos	termos	da	Lei	nº	13.684,	de	2018	e	do	Decreto	nº	9.970,	de	14	de	agosto	

de	2019.	

Referido	marco	normativo	prevê	 responsabilidades	para	diversos	órgãos	

públicos	 da	 União	 a	 fim	 de	 assegurar	 assistência	 emergencial	 para	 acolhimento	 a	

pessoas	em	situação	de	vulnerabilidade	decorrente	de	fluxo	migratório	provocado	por	

crise	humanitária.		A	respeito:	

Art.	2º		O	Comitê	Federal	de	Assistência	Emergencial	é	órgão	deliberativo,	
instituído	pelo	art.	6º	da	Lei	nº	13.684,	de	21	junho	de	2018,	ao	qual	compete:	

I	 -	 articular	 ações,	 projetos	 e	 atividades	 desenvolvidos	 com	 apoio	 dos	
Governos	 federal,	 estadual,	 distrital	 e	 municipal	 no	 âmbito	 da	 assistência	
emergencial;	

II	 -	 estabelecer	 as	diretrizes	 e	 as	 ações	prioritárias	do	Governo	 federal	
para	a	implementação	da	assistência	emergencial;	

III	 -	 supervisionar	 o	 planejamento	 e	 a	 execução	 de	 ações	 conjuntas	 de	
órgãos	que	atuem	na	execução	das	medidas	estabelecidas	pelo	Comitê;	
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IV	-	propor,	aos	órgãos	competentes,	medidas	para	assegurar	os	recursos	
necessários	 à	 implementação	 das	 ações,	 dos	 projetos	 e	 das	 atividades	 de	
assistência	emergencial;	

V	-	firmar	parcerias	com:	
a)	órgãos	dos	Poderes	Executivo,	Legislativo	e	Judiciário;	
b)	entes	federativos;	
c)	organizações	da	sociedade	civil;	
d)	entidades	privadas;	
e)	especialistas;	e	
f)	organismos	internacionais;	
VI	-	acompanhar	e	avaliar	a	execução	da	assistência	emergencial	e	adotar	

medidas	para	a	mitigação	de	riscos;	e	
VII	-	elaborar	relatório	semestral	de	suas	atividades,	com	a	avaliação	da	

execução	e	dos	resultados	das	políticas.	

À	 luz	 dessa	 estrutura	 normativa,	 que	 envolve	 diversos	 órgãos	 públicos,	

federais	em	sua	maioria,	não	se	pode	admitir	tantas	violações	de	direitos	fundamentais	

e	omissões	diante	de	tantas	responsabilidades	atribuídas	para	a	condução	de	políticas	

públicas	de	acolhimento	emergencial.	

Por	fim,	ressalte-se	que	já	existem	precedentes	no	Judiciário	brasileiro	

em	que	medidas	de	remoção	foram	suspensas	em	razão	do	contexto	de	pandemia	

de	COVID-19.	Nesse	sentido,	recentíssima	decisão	do	e.	TJ-SP	que,	em	recurso		movido	

por	um	Município,	recusou	reformar	a	decisão	que	impediu	a	reintegração	de	posse	

durante	a	pandemia:	

Agravo	 de	 Instrumento	 -	 Insurgência	 contra	 decisão	 que,	 em	
ação	de	reintegração	de	posse	movida	pelo	Município	de	Santana	
de	 Parnaíba,	 indeferiu	 medida	 liminar	 que	 objetiva	 a	
desocupação	 de	 imóvel	 e	 demolição	 da	 construção	 irregular	 -	
Inadmissibilidade	-	A	Organização	Mundial	de	Saúde	declarou,	
no	 dia	 11	 de	 março	 de	 2020,	 a	 pandemia	 de	 COVID-19	 -	 A	
efetivação	da	reintegração	de	posse	nesse	momento	coloca	
em	 risco	 a	 saúde	 de	 diversos	 profissionais	 envolvidos	 no	
cumprimento	da	ordem,	e	inclusive	dos	próprios	ocupantes,	
indo	 na	 contramão	 dos	 objetivos	 traçados	 pelo	 próprio	
Agravante	para	proteger	a	sua	população	-	Decisão	mantida.	
Recurso	não	provido.		
(TJ-SP.	 3a	 Câmara	 Direito	 Público.	 AI	 n.	 	 2065508-
58.2020.8.26.0000,	rel.	Marrey	Unit,	j.	28.04.2020,	v.u.)	

	
	

IV.IV.	Da	violação	ao	direito	à	saúde	individual	e	coletivo.	

O	PACTO	INTERNACIONAL	DE	DIREITOS	ECONÔMICOS,	SOCIAIS	E	CULTURAIS	(PIDESC)	
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foi	 adotado	pela	ORGANIZAÇÃO	DAS	NAÇÕES	UNIDAS	(ONU)	 em	1966,	 juntamente	 com	o	

Pacto	 Internacional	 de	 Direitos	 Civis	 e	 Políticos,	 com	 o	 objetivo	 de	 conferir	

obrigatoriedade	aos	compromissos	estabelecidos	na	Declaração	Universal	dos	Direitos	

Humanos.		

O	Brasil	internalizou	o	PIDESC	por	meio	do	Decreto	n.	591,	de	06.07.1992,	

assumindo	 a	 responsabilidade	 internacional	 de	 zelar	 pelos	 direitos	 consagrados	 no	

Pacto,	sob	pena	de	responsabilização	no	plano	externo	no	caso	de	violação.	

Em	seu	art.	2º,	item	02,	o	PIDESC	estabelece	que	os	direitos	consagrados	no	

Pacto,	 dentre	 eles	 o	 direito	 à	 saúde	 (art.	 12),	 devem	 ser	 garantidos	 a	 todos,	 sem	

discriminação	por	motivo	de	raça,	cor,	sexo,	 língua,	religião,	opinião	política,	origem	

nacional	 ou	 social,	 situação	 econômica,	 nascimento	 ou	 qualquer	 outra	 situação.	

Destaca-se	o	teor	dos	referidos	dispositivos: 

Artigo	2º[...]	2.	Os	Estados	Partes	do	presente	Pacto	comprometem-se	a	
garantir	que	os	direitos	nele	enunciados	e	exercerão	em	discriminação	
alguma	por	motivo	de	raça,	cor,	sexo,	língua,	religião,	opinião	política	
ou	de	outra	natureza,	origem	nacional	ou	social,	 situação	econômica,	
nascimento	ou	qualquer	outra	situação.	
	
Artigo	12.	1.	Os	Estados	Partes	do	presente	Pacto	reconhecem	o	direito	
de	toda	pessoa	de	desfrutar	o	mais	elevado	nível	possível	de	saúde	física	
e	mental.	

 

Reforçando	o	compromisso	internacional	do	Brasil	na	promoção	do	direito	

à	saúde	de	maneira	indistinta	e	sem	discriminação,	foi	ratificado,	por	meio	do	Decreto	

n.	3.321/1999,	o	PROTOCOLO	DE	SAN	SALVADOR,	adicional	à	CONVENÇÃO	AMERICANA	SOBRE	

DIREITOS	HUMANOS	EM	MATÉRIA	DE	DIREITOS	ECONÔMICOS,	SOCIAIS	E	CULTURAIS,	que,	em	seus	

artigos	3º	e	10,	assim	dispõe:	

Artigo	3	
Obrigação	de	não	discriminação	
Os	 Estados	 Partes	 neste	 Protocolo	 comprometem-se	 a	 garantir	 o	
exercício	dos	direitos	nele	enunciados,	 sem	discriminação	alguma	por	
motivo	 de	 raça,	 cor,	 sexo,	 idioma,	 religião,	 opiniões	 políticas	 ou	 de	
qualquer	outra	natureza,	origem	nacional	ou	social,	posição	econômica,	
nascimento	ou	qualquer	outra	condição	social.	
	
Artigo	10	
Direito	à	saúde	
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1.	Toda	pessoa	tem	direito	à	saúde,	entendida	como	o	gozo	do	mais	alto	
nível	de	bem-estar	físico,	mental	e	social.	

Em	 arremate	 aos	 diplomas	 internacionais	 que	 dispõem	 sobre	 o	 tema,	 a	

CONVENÇÃO	RELATIVA	AO	ESTATUTO	DOS	REFUGIADOS	DE	1951,	internalizada	no	Brasil	pelo	

Decreto	 n.	 50.215/1961,	 determina	 que	 os	 Estados-parte	 prestem	 aos	 refugiados	 o	

mesmo	tratamento,	em	matéria	de	assistência	e	saúde,	que	é	dado	aos	seus	nacionais.	

Vejamos:	

Art.	23	-	Assistência	pública		
Os	 Estados	 Contratantes	 darão	 aos	 refugiados	 que	 residam	
regularmente	 no	 seu	 território	 o	 mesmo	 tratamento	 em	 matéria	 de	
assistência	e	de	socorros	públicos	que	é	dado	aos	seus	nacionais.	

	

No	plano	interno,	a	Constituição	Federal	de	1988	consagra,	em	seus	arts.	5º,	

caput,	6º	e	196,	o	direito	à	saúde,	de	maneira	ampla	e	irrestrita,	como	dever	do	Estado,	

sem	distinção	entre	brasileiros	e	estrangeiros	residentes	no	país.	Destaca-se	que	os	

dispositivos	constitucionais	em	comento	complementam	os	direitos	 já	previstos	nos	

tratados	internacionais,	a	teor	do	que	dispõe	o	art.	5º,	parágrafo	2º,	da	CF/8812.	

Por	 fim,	 reforçando	 o	 arcabouço	 normativo	 que	 garante	 o	 acesso	 aos	

serviços	públicos	de	saúde	sem	qualquer	discriminação	entre	nacionais	e	estrangeiros,	

a	Lei	de	Migração	(Lei	n.	13.445/2017)	veda	qualquer	tratamento	discriminatório	nos	

serviços	 públicos	 ofertados	 aos	 refugiados	 e	 migrantes.	 Ao	 revés,	 determina-se	 a	

facilitação	do	acesso,	considerada	a	situação	peculiar	deste	público	vulnerável,	quando	

da	 necessidade	de	 apresentação	de	 documentos,	 conforme	 se	 abstrai	 dos	 seguintes	

dispositivos	legais:	

Lei	de	Migração	
Art.	 3o		 A	 política	 migratória	 brasileira	 rege-se	 pelos	 seguintes	
princípios	e	diretrizes:	 
II	-	repúdio	e	prevenção	à	xenofobia,	ao	racismo	e	a	quaisquer	formas	de	
discriminação;		
VI	-	acolhida	humanitária;		
IX	 -	 igualdade	de	tratamento	e	de	oportunidade	ao	migrante	e	a	seus	
familiares;	
XI	 -	 acesso	 igualitário	 e	 livre	 do	 migrante	 a	 serviços,	 programas	 e	
benefícios	sociais,	bens	públicos,	educação,	assistência	jurídica	integral	

 
12	 	Art.	5º	[...]	§	2º	Os	direitos	e	garantias	expressos	nesta	Constituição	não	excluem	outros	decorrentes	do	
regime	e	dos	princípios	por	ela	adotados,	ou	dos	tratados	internacionais	em	que	a	República	Federativa	do	Brasil	
seja	parte.	
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pública,	trabalho,	moradia,	serviço	bancário	e	seguridade	social;	
	
Art.	4o		Ao	migrante	é	garantida	no	território	nacional,	em	condição	de	
igualdade	 com	 os	 nacionais,	 a	 inviolabilidade	 do	 direito	 à	 vida,	 à	
liberdade,	 à	 igualdade,	 à	 segurança	 e	 à	 propriedade,	 bem	 como	 são	
assegurados:	
[...]	VIII	-	acesso	a	serviços	públicos	de	saúde	e	de	assistência	social	
e	 à	 previdência	 social,	 nos	 termos	 da	 lei,	 sem	discriminação	 em	
razão	da	nacionalidade	e	da	condição	migratória;	

	

Tudo	 isso	 ganha	 especial	 relevância	 diante	 do	 estado	 de	 emergência	 de	

saúde	de	 importância	 internacional	declarado	pela	Organização	Mundial	de	Saúde	e	

reconhecido	pela	União	 (Portaria	MS	n.	 188/2020,	Dec.	 Legislativo	n˚	 6/2020	e	Lei	

13.979/2020),	 Estado	 de	 Roraima	 (Decreto	 Nº	 28635-E	 de	 22/03/2020	 e	 Decreto	

28694-E	de	08/04/2020)	e	pelo	Município	de	Boa	Vista	(Dec.	n˚	038/E	de	22	de	março	

de	2020.).	

Nesse	cenário,	há	risco	real	e	concreto	de	saúde	pública	à	toda	coletividade	

e,	por	certo,	deve-se	reconhecer	que	quanto	mais	vulnerável	uma	população,	maiores	

os	impactos	da	pandemia.		

É,	portanto	imperativo	que	medidas	adicionais	de	cuidado	e	cautela	sejam	

tomadas	nesse	cenário,	conforme	inclusive	recomenda	a	Comissão	Interamericana	de	

Direitos	Humanos	e	o	Alto	Comissariado	das	Nações	Unidas	para	Direitos	Humanos.	

Não	foi	o	que	ocorreu.		

Os	réus	não	tiveram	qualquer	cuidado	em	se	articular	para	que	–	acaso	

fosse	legal	a	ordem	de	remoção	–	e,	até	o	presente	momento,	não	ofereceram	quaisquer	

meios	para	que	fossem	preservados	os	direitos	das	vítimas	da	remoção.	

Assim,	colocaram	em	risco	não	apenas	os	direitos	dos	migrantes	obrigados	

a	se	dispersar	pela	cidade	–	forçando-os	a	circularem	e	impedindo-os	de	se	distanciar	

socialmente	–	mas	também	de	toda	a	coletividade,	que	viu	em	suas	ruas	aumentarem	o	

número	 de	 pessoas	 obrigadas	 a	 circular,	 favorecendo	 também	a	 dispersão	 do	 novo	

coronavírus.		
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IV.V.	Do	prejuízo	a	crianças	e	adolescentes.	Do	desrespeito	à	prioridade	absoluta	
e	efeitos	deletérios	em	pessoas	especialmente	vulneráveis.	

Não	bastasse	o	absurdo	da	desocupação	ter	ocorrido	da	forma	e	no	tempo	
em	que	ocorreu,	não	houve	qualquer	zelo	com	as	muitas	crianças	e	adolescentes	que	
se	encontravam	no	local:	

	

Ignorou-se	 que,	 além	 de	 serem	 considerados	 público	 especialmente	

vulnerável	 em	 razão	 de	 sua	 condição	 peculiar	 de	 desenvolvimento,	 a	 Constituição	

Federal	elegeu	a	proteção	de	crianças	e	adolescentes	e	a	defesa	de	seus	direitos	como	

sua	prioridade	absoluta,	nos	termos	do	art.	227:	

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.     

 

Também	 internamente,	 os	 artigos	 	 3º,	 4º,	 5º,	 6º,	 7º,	 11,	 entre	 outros,	 do	

Estatuto	 da	 Criança	 e	 do	 Adolescente	 (Lei	 Federal	 nº	 8.069/90)	 garantem	 ampla	

proteção,	inclusive	quanto	ao	acesso	à	saúde.		

No	 plano	 internacional,	 o	 âmbito	 de	 proteção	 especial	 e	 prioritário	 à	

crianças	 e	 adolescentes	 decorre	 da	 Convenção	 sobre	 os	 Direitos	 da	 Criança,	

promulgada	internamento	pelo	Decreto	nº	99.710/1990,	e	que	dispõe	que:	
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Artigo	2	
1.	Os	Estados	Partes	devem	respeitar	os	direitos	enunciados	na	presente	
Convenção	 e	 assegurarão sua aplicação a cada criança em sua 
jurisdição,	sem	nenhum	tipo	de	discriminação,	independentemente	
de	raça,	cor,	sexo,	idioma,	religião,	opinião	política	ou	de	outra	natureza,	
origem	nacional,	étnica	ou	social,	posição	econômica,	deficiência	física,	
nascimento	ou	qualquer	outra	condição	da	criança,	de	seus	pais	ou	
de	seus	representantes	legais.	
2.Os	 Estados	 Partes	devem	 adotar	 todas	 as	medidas	 apropriadas	
para	 assegurar	 que	 a	 criança	 seja	 protegida	 contra	 todas	 as	
formas	 de	 discriminação	 ou	 punição	 em	 função	 da	 condição,	 das	
atividades,	 das	 opiniões	 manifestadas	 ou	 das	 crenças	 de	 seus	 pais,	
representantes	legais	ou	familiares.	

Artigo	3	
Todas	 as	 ações	 relativas	 à	 criança,	 sejam	 elas	 levadas	 a	 efeito	 por	
instituições	 públicas	 ou	 privadas	 de	 assistência	 social,	 tribunais,	
autoridades	administrativas	ou	órgãos	legislativos,	devem	considerar	
primordialmente	o	melhor	interesse	da	criança.	

Artigo	24	
Os	Estados	Partes	reconhecem	o	direito	da	criança	de	gozar	do	melhor	
padrão	possível	de	saúde	e	dos	serviços	destinados	ao	tratamento	
das	 doenças	 e	 à	 recuperação	 da	 saúde.	 Os	 Estados	 Partes	 devem	
envidar	esforços	para	assegurar	que	nenhuma	criança	seja	privada	
de	seu	direito	de	usufruir	desses	serviços	de	cuidados	de	saúde.	

A	proteção	mencionada	decorre,	também,	da	Convenção	Americana	sobre	

Direitos	 Humanos	 (artigo	 1913)	 e	 do	 Pacto	 Internacional	 de	 Direitos	 Econômicos,	

Sociais	e	Culturais	(PIDESC),	em	seu	artigo	10.3:	

“Devem-se	adotar	medidas	especiais	de	proteção	e	de	assistência	
em	prol	de	todas	as	crianças	e	adolescentes,	sem	distinção	alguma	
por	motivo	de	filiação	ou	qualquer	outra	condição.”			

Até	 o	 momento,	 mesmo	 sendo	 parte	 relevante	 das	 vítimas	 formadas	 por	

crianças	 e	 adolescentes,	 não	 foram	 tomadas	 quaisquer	medidas	 para	 proteger	 esse	

público	tão	vulnerável,	fazendo	–	nesse	momento	especialmente	sensível	–	letra	morta	

de	tão	relevante	princípio	civilizatório.	

	

	

 
13“Toda	criança	tem	direito	às	medidas	de	proteção	que	a	sua	condição	de	menor	requer	por	parte	da	sua	família,	da	
sociedade	e	do	Estado.”	
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IV.VI	Do	dano	moral	coletivo	

Os	 fatos	 narrados	 nesta	 ação	 demonstram,	 de	 forma	 flagrante,	 o	

desrespeito	do	Poder	Público	à	dignidade,	liberdade,	saúde	e	moradia	dos	migrantes	

que	ocupavam	o	espaço	denominado	“Clamor	do	Rio”.		

Ora,	 aquele	 que,	 por	 ação	 ou	 omissão,	 viola	 a	 ordem	 jurídica	 e,	

consequentemente,	comete	um	ato	ilícito,	fica	obrigado	a	proceder	a	devida	reparação,	

nos	termos	da	norma	contida	nos	arts.	186	e	927	do	CC/02.	Portanto,	a	violação	pelos	

corréus,	dos	direitos	acima	mencionados,	enseja	a	responsabilização	civil	pelos	danos	

causados	às	vítimas.		

Como	é	cediço,	tratando-se	de	uma	sociedade	de	massa,	o	sujeito	passivo	

do	ato	ilícito	também	pode	ser	uma	coletividade.	A	coletividade	também	possui	valores	

extrapatrimoniais	 que	 devem	 ser	 preservados.	 Sua	 violação,	 repise-se,	 caracteriza	

ilícito	que	ofende	a	própria	coletividade	e,	como	previsto	no	ordenamento	jurídico,	o	

ofensor	deve	ser	condenado	à	reparação	ou	amenização,	assumindo	tal	medida,	além	

da	compensação,		o	relevante	caráter	preventivo	de	condutas	semelhantes,	dissuasório	

de	novas	violações.		

Neste	 sentido,	 cumpre	 destacar	 o	 auspicioso	 entendimento	 doutrinário	

abaixo:		

“No	dano	moral	coletivo	não	se	cogita	de	compensação	ou	satisfação	
de	alguma	dor	ou	de	algum	sofrimento	de	um	sujeito	individualizado,	
como	resultado	de	ofensa	a	algum	direito	subjetivo	extrapatrimonial.	
Como	 observa	 André	 de	 Carvalho	 Ramos:	 ‘O	 ponto-chave	 para	 a	
aceitação	do	 chamado	dano	moral	 coletivo	 está	na	ampliação	de	 seu	
conceito,	deixando	de	ser	o	dano	moral	um	equivalente	da	dor	psíquica,	
que	 seria	 exclusividade	 de	 pessoas	 físicas’.	 Sobressai	 a	 finalidade	
dissuasória	ou	exemplar	do	montante	 indenizatório,	que	atua	 como	
fator	 de	 desestímulo	 de	 comportamentos	 lesivos	 semelhantes	 por	
parte	do	réu	ou	de	terceiros.		(...)	Com	efeito,	não	é	possível	em	certos	
casos,	conferir	efetiva	proteção	à	dignidade	humana	e	aos	direitos	da	
personalidade	 senão	 através	 da	 imposição	 de	 uma	 sanção	 que	
constitua	fator	de	desestímulo	ou	dissuasão	de	condutas	semelhantes	
do	 ofensor,	 ou	 de	 terceiros,	 que	 pudessem	 se	 comportar	 de	 forma	
igualmente	reprovável.	Não	é	possível	contar	apenas	com	a	lei	penal	e	
com	penas	públicas	para	prevenir	a	prática	de	atentados	aos	direitos	
da	personalidade.		
(ANDRADE,	 André	 Gustavo	 Corrêa	 de.	 Dano	 moral	 e	 indenização	
punitiva,	Rio	de	Janeiro:	Forense,	2006.	p.	169).		
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Nesse	 contexto,	 cabe	 a	 condenação	 dos	 requeridos	 ao	 pagamento	 de	

indenização	 por	 dano	 moral	 coletivo,	 devendo	 ser	 levada	 em	 consideração	 sua	

finalidade	intimidativa,	a	fim	de	gerar	inibição	à	prática	de	outros	atos	abusivos	no	que	

diz	respeito	ao	trato	dos	migrantes	no	território	nacional.		

Note-se	que	é	imperioso	que	o	Poder	Judiciário	dê	resposta	eficaz	ao	ilícito	

praticado,	 sob	 pena	 de	 se	 chancelar	 e	 estimular	 o	 comportamento	 infringente.	 É	 a	

chamada	utilização	da	técnica	do	“valor	de	desestímulo”.		

Embora	 a	 afetação	 negativa	 do	 estado	 anímico	 da	 massa	 de	 migrantes	

lesados	possa	ocorrer,	em	face	dos	mais	diversos	meio	de	ofensa	a	direitos	difusos	e	

coletivos,	 a	 configuração	 do	 chamado	 dano	 moral	 coletivo	 é	 absolutamente	

independente	desse	pressuposto.		

Conforme	aponta	LEONARDO	ROSCOE	BESSA:	

“É	método	impróprio	buscar	a	noção	de	dano	moral	coletivo	a	partir	
do	 conceito,	 ainda	 problemático,	 de	 dano	 moral	 individual.	 Mais	
impróprio	 ainda	 é	 trazer	 para	 a	 discussão	 o	 requisito	 relativo	 à	
necessidade	de	afetação	da	integridade	psíquica,	pois,	até	mesmo	nas	
relações	 privadas	 individuais,	 está	 se	 superando,	 tanto	 na	 doutrina	
como	nos	 tribunais,	 a	 exigência	de	dor	psíquica	para	 caracterizar	o	
dano	moral”.	(in	Revista	de	Direitos	do	Consumidor	nº	59,	RT,	2007)	

O	dano	moral	 à	 coletividade	 de	migrantes,	 nesses	 caso,	 restou	 evidente,	

devendo	ser	emitido	provimento	jurisdicional	à	altura	da	repercussão	social	alcançada	

pelo	 teor	 depreciativo	 da	 conduta	 empreendida	 pelas	 demandadas,	 sendo	 o	 que	 se	

espera	e	requer.		

VI.	DA	TUTELA	DE	URGÊNCIA	

Conforme	 é	 cediço,	 A	CONSTITUIÇÃO	 DA	REPÚBLICA	 prevê	 o	 acesso	 à	 Justiça	

como	direito	fundamental	aos	brasileiros	e	estrangeiros	residentes	no	Brasil	(art.	5º,	

XXXV	da	CF-88)	e	a	CONVENÇÃO	AMERICANA	DE	DIREITOS	HUMANOS,	em	seu	art.	25,	impõe	o	

dever	de	que	existam	remédios	eficazes	e	aptos	a	sanar	violações	de	direitos.		

Todavia,	 ao	 revés	 do	 que	 indica	 uma	 leitura	 desatenta,	 não	 se	 trata	 de	

simples	previsão	formal	de	demandar	perante	o	Poder	Judiciário,	mas,	sim,	de	obter	do	

Estado-Juiz	 uma	 tutela	 jurisdicional	 célere,	 efetiva	 e	 adequada.	 Em	 tais	 valores	
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constitucionais	 se	 funda	 a	 tutela	 de	 urgência,	 instrumento	 posto	 à	 disposição	 do	

Judiciário	para	que	afaste	os	efeitos	deletérios	do	tempo	na	relação	jurídica	processual.		

Além	da	possibilidade	elencada	pelo	art.	12	da	Lei	nº	7.347/85,	o	Código	de	

Processo	Civil	de	2015	previu	expressamente	a	possibilidade	de	concessão	de	tutela	de	

urgência,	 quando	 houver	 elementos	 que	 evidenciem	 a	 probabilidade	 do	 direito	 e	 o	

perigo	de	dano	ou	o	risco	ao	resultado	útil	do	processo.		

No	 caso	 em	 apreço,	 a	 probabilidade	 do	 direito	 restou	 amplamente	

demonstrada	 a	 partir	 do	 arcabouço	 jurídico	 exposto	 no	 tópico	 específico,	

notadamente:	

i) a	 ausência	 de	 ordem	 judicial	 ou	 mesmo	 processo	

administrativo	idôneo	para	justificar	a	remoção,	contrariando	até	

mesmo	 a	 literalidade	 da	 lei	 Municipal	 utilizada	 para	 embasar	 o	

pedido,	

ii) a	absoluta	falta	de	planejamento	e	de	cautela	com	as	vítimas	da	

remoção,	ignorando	seu	estado	de	hipossuficiência,	

iii) os	 diversos	 parâmetros	 de	 direitos	 humanos	 e	 recomendações	

expressas	da	Comissão	Interamericana,	das	Nações	Unidas,	do	CNDH	

e	 notas	 técnicas	 que	 recomendam	 a	 suspensão	 de	medidas	 de	

despejo	e	reintegração	de	posse	durante	a	pandemia,	

iv) 	a	 ausência	 de	 quaisquer	 cuidados	 com	 crianças	 e	 adolescentes,	

com	pessoas	idosas	e	doentes	que	se	encontravam	na	Ocupação,	etc.	

Com	relação	ao	perigo	da	demora,	é	cediço	que	nesse	exato	momento	as	

113	pessoas	violentadas	pelo	arbítrio	estatal	estão	–	em	plena	emergência	mundial	de	

saúde	-	sem	o	devido	amparo,	privadas	de	um	local	para	se	estar	e	se	cumprir	o	

necessário	distanciamento	social	de	pessoas	alheias	a	seus	grupos.		

Pior,	 estão	 privadas	 de	 meios	 para	 prover	 adequadamente	 sua	

subsistência,	 dependendo	 unicamente	 da	 incerta	 caridade	 de	 terceiros.	 Ademais,	

crianças,	adolescentes	e	idosos	estão	em	risco	alimentar	e	é	perfeitamente	adequado	

presumir	que	essas	pessoas		-	privadas	de	uma	adequada	alimentação,	sono	e	higiene	

–	se	encontram	especialmente	vulneráveis	a	contrair	doenças,	inclusive	a	temida	
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COVID-19,	 vindo	 a	 sobrecarregar	 o	 sistema	 de	 saúde	 em	 prejuízo	 a	 elas	 e	 a	 toda	

coletividade.	

Note-se,	 ademais,	 que	 o	 cenário	 lamentável	 em	 que	 se	 encontram	 –	 por	

culpa	 da	 atuação	 dos	 agentes	 públicos	 vinculado	 aos	 réus	 –	 fazem	 com	 que	 sejam	

presas	fáceis	do	novo	coronavírus.	É	mais	do	que	evidente,	portanto,	a	urgência	em	que	

seja	entregue	a	tutela	jurisdicional,	anotando-se	a	absoluta	inexistência	de	perigo	

da	demora	inverso,	eis	que	todas	as	medidas	são	plenamente	reversíveis.	

Dessa	forma,	imperiosa	a	determinação,	em	sede	de	tutela	provisória,	para	

que	as	demandadas	viabilizem	o	atendimento	das	famílias,	assegurando	a	tutela	

dos	 direitos	 fundamentais	 e	 as	 demandas	 de	 proteção	 à	 saúde,	 diante	 da	

presente	 pandemia	 de	 coronavírus	 (COVID-19),	 bem	 como	 os	 entes	 federativos	

atuem	para	 garantir	 a	 subsistência	 das	 vítimas,	 bem	 como	 sejam	 proibidos	 de	

repetir	 os	 abusos	 já	 verificados	 nessa	 ação,	 a	 fim	 de	 não	 ampliar	 os	 danos	 já	

produzidos.	

Por	 fim,	 ressalte-se	 que	 as	 medidas	 de	 urgência	 requeridas	 são	

perfeitamente	exequíveis,	considerando-se	sobretudo	a	individualização	das	vítimas	

no	documento	anexo.	

VII.	DOS	PEDIDOS	

Diante	do	exposto,	requerem:	

a) A	concessão	da	tutela	de	urgência	para	que,	sob	pena	de	multa	diária	de	valor	
não	inferior	a	R$	100.000	(cem	mil	reais),	seja	deferida	a	

i) Obrigação	 de	 fazer	 para	 que	 a	 União	 conceda	 em	 até	 24	 horas,	
independente	 de	 requisitos	 burocráticos,	 o	 auxílio	 emergencial	
previsto	 pela	 Lei	 13.982/2020	 ou	 congênere	 a	 todos	 os	 migrantes	
constantes	no	Anexo	(doc.	08)	que	cumpram	os	requisitos	 legais	e	 já	
não	 o	 hajam	 recebido,	 relativos	 ao	 mês	 de	 abril	 e	 todos	 os	 demais	
futuros,	enquanto	perdurar	nacionalmente	o	benefício;	

ii) Obrigação	de	fazer	para	que	a	União,	o	Estado	de	Roraima	e	o	Município	
de	 Boa	 Vista,	 solidariamente,	 viabilizem	 abrigamento	 em	 locais	
adequados	a	 todas	 as	 famílias	 que	 foram	 ilegalmente	 removidas	 no	
prazo	de	até	24	horas;		
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iii) Obrigação	 de	 fazer	 para	 que,	 nesses	 abrigos,	 seja	 fornecida	
alimentação	adequada	e	itens	de	higiene;	

iv) Obrigação	de	fazer	para	que	sejam	fornecidos	testes	de	COVID-19	a	
todas	 as	 pessoas	 ilegalmente	 removidas,	 uma	 vez	 que	 estas	 foram	
ilegalmente	 obrigadas	 a	 circularem	 em	 locais	 públicos	 e	 por	
aglomerações	contra	sua	vontade	e	contra	as	recomendações	da	OMS;		

v) Obrigação	 de	 fazer	 para	 que,	 em	 caso	 de	 contaminação,	 as	 pessoas	
infectadas	 recebam	 atendimento	 médico	 e	 os	 respectivos	
medicamentos,	 bem	 como	 itens	 de	 proteção,	 como	 máscara,	 luvas,	
sabão,	 água	 sanitária,	 	 álcool	 em	 gel,	 etc	 para	 seus	 respectivos	
familiares;	

vi) Obrigação	de	não	fazer,	para	que	os	demandados	sejam	proibidos	de	
realizar,	 durante	 a	 emergência	 de	 saúde	 de	 importância	 nacional	
quaisquer	despejos,	remoções	ou	reintegrações	de	posse,	a	menos	
que	 haja	 comprovado	 risco	 de	 vida	 às	 pessoas	 a	 serem	 removidas,	
devendo	–	neste	caso	–	ser	providenciado	previamente	a	comunicação	
do	ato	em	idioma	conhecido	e	abrigo	digno	para	essas	famílias,	ao	
menos,	enquanto	durar	a	emergência	de	saúde.		

b) A	 intimação	 do	 i.	 MINISTÉRIO	 PÚBLICO	 FEDERAL	 para	 que,	 caso	 não	 opte	 por	
habilitar-se	como	parte	nos	termos	da	Lei	da	ACP,	que	se	manifeste	na	qualidade	
de	custus	legis;	

c) A	citação	da	União,	do	Estado	de	Roraima	e	do	Município	de	Boa	Vista-RR	para,	
querendo,	responderem	à	presente	Ação	Civil	Pública;	

d) No	mérito,	sejam	julgados	PROCEDENTES	os	pedidos	de:	

i) obrigação	 de	 fazer	 e	 de	 não	 fazer	 à	 União,	 Estado	 de	 Roraima	 e	
Município	 de	 Boa	 Vista,	 tornando	definitiva	 a	 tutela	 concedida	 no	
item	A,	

ii) sejam	a	União	e	o	Município	de	Boa	Vista	condenados,	solidariamente,	
a	reparar	danos	materiais	e	morais	 suportados	por	 cada	uma	das	
vítimas	arroladas	diante	da	remoção	ilegal,	conforme	apuração	a	ser	
realizada	em	liquidação	de	sentença	porém	não	inferior	a	10	salários	
mínimos	por	pessoa,	nos	termos	do	artigo	95	do	Código	de	Defesa	do	
Consumidor;	e	

iii) sejam	a	União	e	o	Município	de	Boa	Vista	condenados,	solidariamente,	
ao	pagamento	de	DANO	MORAL	COLETIVO,	em	valor	não	inferior	a	R$	
500.000	(quinhentos	mil	reais),	a	ser	destinado	a	políticas	públicas	de	
combate	à	xenofobia	de	migrantes	em	Roraima.	

	

e) A	condenação	dos	réus	nos	ônus	da	sucumbência;	





	

	
	
	

47/47 
	

 

Núcleo	do	Estado	de	Roraima 

ROL	DE	DOCUMENTOS	

Doc.	01/06		-	Documentos	de	identificação	das	autoras	
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Doc.	14	–	Ofício	DPU/RR	361/2020	–	Questiona	Sec.	Meio	Ambiente	
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Doc.	17	–	Acórdão	do	e.	TJ-SP,	sobre	suspensão	de	reintegração	de	posse	em	razão	da	
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