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D E C I S Ã O
 
 

Vistos.

 
 

O ESTADO DE MINAS GERAIS requerer TUTELA ANTECIPADA DE CARÁTER ANTECEDENTE em

face das ASSOCIAÇÕES que na data de hoje ocupam a área externa e interna do Palácio da Liberdade,

alegando, em síntese, que:

a) em evidente abuso do exercício de manifestação pública, a qual se verifica neste exato momento na

Praça da Liberdade nesta Capital, ocorreu a invasão, por parte dos manifestantes, dos jardins e da área

interna do Palácio da Liberdade, local de trabalho do Sr. Governador do Estado e da equipe administrativa

de apoio;

b) os manifestantes são integrantes de Associação de Policiais Militares, dentre as quais ASPRA – 

Associação de Praças da Polícia Militar de Minas Gerais e Corpo de Bombeiros de Minas Gerais,

ASCOBOM – Associação dos Servidores do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar e CSCS – Centro

Social dos Cabos e Soldados da Polícia Militar de Minas Gerais e Corpo de Bombeiros de Minas Gerais,

havendo efetivo receio de que os manifestantes possam estar portando arma de fogo, liderados pelo

Deputado Estadual Sargento Rodrigues;

c) não obstante a faculdade de a Polícia Militar exercer o desforço imediato, receia-se de que incorra em

conflito armado, caso a resposta dos manifestantes não seja pacífica, assim, torna-se necessária seja

exarada ordem judicial que imponha, para além da proteção da posse, a salvaguarda da vida das pessoas

que circulam no entorno da Praça da Liberdade, do Sr. Governador do Estado e dos demais agentes

públicos ali presentes.

Discorre sobre questões de direito e requer, em caráter liminar e na forma do art. 303 do CPC, sejam

determinadas:

(i) a reintegração imediata de posse da área externa e interna do Palácio da Liberdade, mediante a

retirada pacífica dos invasores e, na eventualidade de resistência, mediante a requisição do uso da força

policial necessária;

(ii) a prisão dos líderes da manifestação, assim identificados pela Polícia Militar – a qual lavrará o

respectivo boletim de ocorrência –, inclusive do Deputado Estadual Sargento Rodrigues, se houver

resistência a ordem judicial imposta e;

(iii) a fixação de multa a sr impostas às Associações e lideranças militares identificadas no respectivo

boletim de ocorrência, na eventualidade de descumprimento da ordem judicial, no importe de R$

50.000,00 (cinquenta mil reais), por hora de descumprimento da medida.

Pede, ainda, seja atribuído força de mandado à decisão a ser proferida.

Pede, finalmente, prazo para o aditamento dos fatos e dos pedidos ora formulados, caso seja necessário.

Informa que o pedido de tutela final apresentará identidade em relação ao que se pretende neste

requerimento de tutela antecipada de caráter antecedente.



A inicial veio instruída de documentos.

Vieram-me conclusos os autos.

Relatados. DECIDO.

Trata-se de pedido de concessão de tutela antecipada de caráter antecedente em face das Associações

que na data de hoje ocupam a área externa e interna do Palácio da Liberdade.

Estabelece o Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode

limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da

lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Concedida a tutela antecipada a que se refere o caput deste artigo:

I – o autor deverá aditar a petição inicial, com a complementação de sua argumentação, a juntada de

novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final, em 15 (quinze) dias ou em outro prazo maior

que o juiz fixar;

II – o réu será citado e intimado para a audiência de conciliação ou de mediação na forma do art. 334;

III – não havendo autocomposição, o prazo para contestação será contado na forma do art. 335.

§ 2o Não realizado o aditamento a que se refere o inciso I do § 1o deste artigo, o processo será extinto

sem resolução do mérito.

§ 3o O aditamento a que se refere o inciso I do § 1o deste artigo dar-se-á nos mesmos autos, sem

incidência de novas custas processuais.

§ 4o Na petição inicial a que se refere o caput deste artigo, o autor terá de indicar o valor da causa, que

deve levar em consideração o pedido de tutela final.

§ 5o O autor indicará na petição inicial, ainda, que pretende valer-se do benefício previsto no caput deste

artigo.

§ 6o Caso entenda que não há elementos para a concessão de tutela antecipada, o órgão jurisdicional

determinará a emenda da petição inicial em até 5 (cinco) dias, sob pena de ser indeferida e de o processo

ser extinto sem resolução de mérito.

Art. 304. A tutela antecipada, concedida nos termos do art. 303, torna-se estável se da decisão que a

conceder não for interposto o respectivo recurso.

§ 1o No caso previsto no caput, o processo será extinto.

§ 2o Qualquer das partes poderá demandar a outra com o intuito de rever, reformar ou invalidar a tutela

antecipada estabilizada nos termos do caput.

§ 3o A tutela antecipada conservará seus efeitos enquanto não revista, reformada ou invalidada por

decisão de mérito proferida na ação de que trata o § 2o.

§ 4o Qualquer das partes poderá requerer o desarquivamento dos autos em que foi concedida a medida,

para instruir a petição inicial da ação a que se refere o § 2o, prevento o juízo em que a tutela antecipada

foi concedida.

§ 5o O direito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada, previsto no § 2o deste artigo, extingue-se

após 2 (dois) anos, contados da ciência da decisão que extinguiu o processo, nos termos do § 1o.

§ 6o A decisão que concede a tutela não fará coisa julgada, mas a estabilidade dos respectivos efeitos só

será afastada por decisão que a revir, reformar ou invalidar, proferida em ação ajuizada por uma das

partes, nos termos do § 2o deste artigo.

Diante dos documentos acostados aos autos, ID’s 44868720 ao 44868720, verifica-se a urgência



contemporânea à propositura da ação, já que o imóvel objeto do pedido de reintegração de posse, sede

oficial do Governo do Estado de Minas Gerais, local de trabalho do Governador do Estado, encontra-se

ocupado por milhares de servidores estaduais da área de segurança pública, havendo, inclusive, suspeita

de que alguns deles, em razão das atribuições do cargo público, estejam portando armas de fogo, o que

põe em risco não os servidores e funcionários do local, além de colocar em risco a pessoa do Governador

do Estado, que, diante das circunstâncias, fica impedido de se fazer uso do próprio local de trabalho.

A livre manifestação popular tem garantia constitucional, mas não pode colocar em risco a integridade

física de cidadãos e o patrimônio público. No caso, a persistir a invasão os prejuízos serão de toda monta,

porque não só impedirá o efetivo trabalho governamental impactando como um todo o serviço do

executivo deste Estado, como também causará o desvio do efetivo policial para o local, prejudicando o

trabalho da Polícia Militar normalmente realizado na cidade.

As FOTOS juntadas ao pedido inicial mostram claramente a ocupação dentro das dependências do

Palácio da Liberdade.

Aqui presentes o perigo de dano, não só ao patrimônio público como também à sociedade como um todo e

o risco do resultado útil do processo, traduzido aqui no periculum in mora, eis que a demora na efetivação

da medida importará em graves prejuízos até porque existe a suspeita de que alguns dos ocupantes

possam estar fazendo uso de armas.

Por outro lado a lei confere ao possuidor o direito à proteção liminar de sua posse, mas o faz

subordinando-o a fatos precisos, como a existência da posse, a moléstia sofrida na posse e a data em que

tal ato tenha ocorrido.

 
 

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do

mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique

previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

Parágrafo único. Contra as pessoas jurídicas de direito público não será deferida a manutenção ou a

reintegração liminar sem prévia audiência dos respectivos representantes judiciais. (grifei)

Passo, portanto, à análise da presença dos requisitos do art. 561, do NCPC, quais sejam: a posse, a

turbação praticada e sua data, bem como a continuação na posse turbada. 

Inicialmente, cumpre ressaltar que por se tratar de notório bem público, é possível inferir que o ESTADO

DE MINAS GERAIS é o legítimo possuidor do imóvel Palácio da Liberdade.

Não tendo obtido resultado na desocupação espontânea e constatando que a ocupação irregular

permanece, podendo tomar medidas desproporcionais, a antecipação dos efeitos da tutela pretendida é

medida que se impõe.

Por fim, não obstante a explanação acima, envolvendo tutela de evidência, cabe frisar a existência de

urgência no caso em apreço, em face da necessidade do prosseguimento do serviço público, que

beneficia milhares de pessoas e sua paralisação pode causar prejuízos incalculáveis.

Portanto, os elementos carreados ao processo, nesse juízo de cognição sumária, autorizam o deferimento

da tutela antecedente possessória, haja vista o preenchimento dos requisitos para a concessão da

medida.

PELO EXPOSTO, DEFIRO o pedido de tutela antecipada de caráter antecedente, requerido pelo

ESTADO DE MINAS GERAIS, para determinar a SEU FAVOR reintegração IMEDIATA do imóvel

objeto da lide – PALÁCIO DA LIBERDADE - situado na Praça da Liberdade s/n na cidade de Belo



Horizonte, aqui incluindo o PRÉDIO e construções internas que integram o Palácio da Liberdade,

bem como seus jardins e área INTERNA AOS MUROS E PORTÕES.

Expeça-se COM URGÊNCIA mandado de reintegração de posse em favor do autor, PARA

CUMPRIMENTO IMEDIATO, para que as Associações, lideranças ou quem esteja ocupando o

imóvel, promova a IMEDIATA desocupação voluntária do imóvel objeto da lide, sob pena de

desocupação compulsória. 
 
 

Por fim, não havendo o cumprimento voluntário fica autorizado desde já à parte autora a promover

os atos materiais para desocupação compulsória, devendo o Sr. Oficial de Justiça, munido da

segunda via do mandado e acompanhado do denominado Oficial Companheiro, fazer cumprir esta

ordem judicial, valendo-se, inclusive, de FORÇA POLICIAL e medida de ARROMBAMENTO, CUJA

ORDEM FICA AQUI DESDE JÁ DETERMINADA, para que sejam utilizadas, se necessário, de tudo

certificando-se.

Em relação ao pedido de prisão, deixo de determinar eis que prisão em flagrante poderá ser

efetivada independentemente de ordem judicial, estritamente nos casos permitidos em lei,

mediante a lavratura circunstanciada de boletim de ocorrência.

Determino que o Oficial de Justiça, no cumprimento do mandado IDENTIFIQUE NOMINALMENTE as

lideranças e associações envolvidas na ocupação e sejam todos, inclusive o nominado Deputado

Estadual Sargento Rodrigues, REQUERIDO já identificado – cientificados do cumprimento da

presente medida.

Caso não haja a desocupação espontânea e dificuldade na desocupação compulsória, fixo pena de

multa no importe de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) por hora de descumprimento, para as

lideranças e associações IDENTIFICADAS que estiverem envolvidas no movimento de ocupação.

Conste do mandado que a emissão na posse se dará em nome do Estado de Minas Gerais.

Seja a parte autora intimada para aditamento da inicial, conforme determina o art. 303, § 1º, inciso I,

do C.P.C.

Após, venham os autos conclusos para o devido andamento, eis que necessário a juntada do

mandado com identificação de todos os envolvidos na ocupação para citação.

JUNTE-SE AO MANDADO CÓPIA DESTA DECISÃO PARA CUMPRIMENTO.
 
 

P.I.C.
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