
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO

PORTARIA Nº 14, DE 20 DE MARÇO DE 2020.

A PROCURADORA FEDERAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO, no uso  de  suas 

atribuições decorrentes da Constituição Federal e da Lei Complementar nº 75/93 relacionadas 

à defesa dos direitos constitucionais do cidadão;

Considerando  que  o  art.  38,  I,  da  Lei  Complementar  nº  75/93 atribui  ao  MPF  a 

competência para instaurar inquérito civil e outros procedimento administrativos correlatos, e 

que  a  Resolução  CNMP  nº  174  de  4  de  julho  de  2017  regulamenta  a  instauração  de 

procedimento administrativo no âmbito do Ministério Público;

Considerando  a  representação  dos  Instituto  dos  Arquitetos  do  Brasil,  do  Instituto 

Brasileiro de Direito Urbanístico e da Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas (PGR-

00105542/2020) em que propõem a suspensão por tempo indeterminado do cumprimento de 

mandados de reintegração de posse, despejos e remoções judiciais ou mesmo extra-judiciais 

motivadas  por  reintegração,  entre  outros,  visando  evitar  o  agravamento  da  situação  de 

exposição ao vírus (Covid-19, o que coloca em risco tanto as famílias sujeitas a despejos 

quanto a saúde pública no país.

 Considerando o teor da Recomendação CNJ nº 62, de 17 de março de 2020 em que 

indica  diversas  medidas,  com as  finalidades  de  proteção da vida  e  da  saúde das  pessoas 

privadas  de  liberdade,  dos  magistrados  e  de  todos  os  servidores  e  agentes  públicos  que 

integram  o  sistema  de  justiça  penal,  prisional  e  socioeducativo,  sobretudo  daqueles  que 

integram o grupo de risco, além de buscar a redução dos fatores de propagação do vírus, pela 

adoção de medidas sanitárias, redução de aglomerações nas unidades judiciárias, prisionais e 

socioeducativas, e restrição às interações físicas na realização de atos processuais. 

Considerando que a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC), por meio de 

seus Grupos de Trabalho (GTs) Reforma Agrária e Direito à Cidade e à Moradia Adequada, 

encaminhou pedido ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) de adoção de medida semelhante 

à  Recomendação  nº  62/2020  que  recomende  a  suspensão  por  tempo  indeterminado  do 

cumprimento de mandados coletivos de reintegração de posse, despejos e remoções judiciais 

ou  mesmo  extrajudiciais  motivadas  por  reintegração,  entre  outros,  com  o  fim  evitar  o 
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agravamento  da  situação  de  exposição  ao  novo coronavírus  –  Covid-19.  Considerando  a 

necessidade de acompanhar o andamento do referido pedido de providências. 

RESOLVE: 

1º) Instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS (PA-PPB), com a seguinte ementa: “Acompanhamento do pedido 

ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) de adoção de medida semelhante à Recomendação nº 

62/2020 que recomende a suspensão do cumprimento de mandados coletivos de reintegração 

de posse, despejos e remoções judiciais ou mesmo extrajudiciais motivadas por reintegração, 

entre outros, com o fim evitar o agravamento da situação de exposição ao novo coronavírus – 

Covid-19”.

DEBORAH DUPRAT 

Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão
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